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ਸਾਂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਜਾਂ ਵਿਚੋ ਤਕ ਲਭਣ ਦਾ ਵਿਧੀ 
ਰਿ ਰ 

ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਰਾਇ 
ਬਲਵੰਡਿ ਅਤੇ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ 'ਰਾਇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਰ: 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਲਭਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। - 

ਆਸਾ ੧ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ _੧੫ _੪੧੮ 
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗੁ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ੪੧੮ ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰੁਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ੩ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ _ ੨ ੫੫੨ 

ਰਿ ਰਗ ਰੀ 
ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਦੇ 
ਅਗੇ ਅੰਕ ੪, ਵਾਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅੰਕ ੩ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

_ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩, ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ੮ ੯੪੮ ਰ 
ਇਹ ਤੁਕ ਗੁਰ ਅਦਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਬਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਹ। 

ਇਹ ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਦੀ ਅਠਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੫ ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ _ ੧੮ ੧੩੭੫ 

ਇਹ ਤੁਕ ਭਗਤ ਕਬਰ ਜੀਦ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲੋ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ੧੩੭੫ 
ਦੀਂ ਅਠਾਰਵੀਂ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। : 

`. ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਕਰਹਿ ਜਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ੧੯ ੯੬੬ 
ਰੀ ਤਿਹ ਸਿ ਤਿਹ 

੯੬੬ ਦੀ ਉਨੀਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ਮਰ: ਕਰਣੀ ਲਾਹਣਿ ਸਤੁ ਗੁੜ ੩ ੫੫੩ 
ਇਹ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਂਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ 

ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ। 
ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਲੜਣੀ ਹੋਵ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ 
ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੀ ਜੋੜ ਗ਼ਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਕ ਲਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਅਖ ਪੰਨਾ ਪਲ ਅੱ ਨਾ 
ਖੰ ੩੧੮ | ਛੈ ੩੮੧| ਡਾ ੪੬੪ 
ਗੁ ੩੧੮ । ਛੋਂ ੩੮੧ | ਡਿ ੪੬੪ 
ਗਾ ੩੨੧|ਜ ੩੮੧ | ਡੀ 9੬੪ 
ਗਿ ੩੨੩। ਜਾ ੪੦੩ | ਡੁ ੪੬੪ 
ਗੀ ੩੨੫ | ਜਿ ੪੧੧ | ਡੂ ੪੬੪ 

ਗੁ ੩੨੫ | ਜੀ ੪੩੮ | ਡੇ ੪੬੫ 
ਗੂੰ ੩੬੪ | ਜੁ ੪੪੨ | ਡੋਂ ੪੬੫ 
ਗੈ_ _੩੬੪ | ਜੂ ੪੪੩ | ਡੇ ੪੬੫ 
ਗੋ ੩੬੪ | ਜੇ ੬੨੩ | ਢ ੪੬੫ 
ਗੰ ੩੬੫ | ਜੈ ੪੪੭ | ਢਾ ੪੬੫ 
ਘ ੩੬੬ | ਜੋ ੪੫੦ | ਢੀ ੪੬੫ 
ਘਾ ੩੬੯ | ਜੋ ੪੬੦ | ਢੁ ੪੬੫ 
ਘਿ ੩੬੯ | ਜੰ ੪੬੦ | ਢੂ ੪੬੫ 
ਘੁ ੩੬੯ | ਛੁ ੪੬੧ | ਢੇ ੪੬੫. 
ਘੂ ੩੭੦ | ਝਾ ੪੬੧ | ਦਢੋ ੪੬੫ 
ਘੋ ੩੭੦ | ਝਿ ੪੬੧ | ਦੇ `_ ੪੬੫ 
ਘੰੰ ੩੭੦ | ਝੂ ੪੬੧ | ਣਾ _੪੬੬ 
ਝ ੩੭੦ | ਬੂ ੪੬੧ | ਤ ੪੬੬ 
ਝਿ ੩੭੦ । ਝੋ ੪੬੨ | ਤਾ ੪੭੫ 
ਡਂ ੩੭੦ | ਛ ੪੬੨ | ਤਿ ੪੭੯ 
ਚ ੩੭੦ | ਵਾ ੪੬੨ | ਤੀ ਉਇ 
ਚਾ ੩੭੫ | ਵਿ ੪੬੨ | ਤੁ ੪੯੮੦ 
ਚਿ ੩੭੬ । ਵੋ ੪੬੨ | ਤੂ ੪੯੫ 
ਚੀ ੩੭੭ | ਵੰ ੪੬੨ | ਤੇ ੫੦੧ 
ਚੁ ੩੭੮ | ਟ ੪੬੨ | ਤੈ ੫੦੫ 
ਚੂ ੩੪੯ । ਏਾ ੪੬੨ | ਤੋ ੫੦੬ 
ਚੇ ੩5੮ | ਦਿ ੪੬੩ | ਤੰ ੫੦੬ ` 
ਚੋ ੩੭੯ | ਟੂ ੪੬੩ | ਥ ੫੦੬ 
ਚੰ ੩2 | ਤਾ ੪੬੩ । ਥਾ ੫੦੬ 
ਛ ੩੭੬ | ਟੇ ੪੬੩ | ਥਿ ੫੦੭ 
ਛਾ ੩੭੯ | ਟੋ ੪੬੩ | ਥੀ ੫੦੭ 
ਛਿ ੩੮੦ | ਠ ੪੬੩ | ਥੈ ੫੦੭ 
ਛੀ ੩੮੦ | ਠਾ ੪੬੩ | ਥੋ ੫੦੮ 
ਛੁ ੩੮੦ | ਠੋ ੪੬੪ | ਥੰ ੫੦੮ 

ਛੂ ੩੮੦ | ਠੰ ੪੬੪ | ਦ ੫੦੮ 
ਛੇ `ਡੁ ੪੬੪ । ਦਾ ੫੧੧ 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ 'ਉਧਾਰ' ਦੀ ਭੁਖ ਖਤਮ 

ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਭਟਕਦਾ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਥਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਰਖੇ ਹਨ ? 

“ਥਾਲ਼ /ਵਚ /ਤੀਨੇ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵੰਚਾਰੋ/” 
ਥਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ਹਨ : ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵੀਚਾਰ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਚੌਥੀ ਵਸਤ ਵੀ ਹੈ : 

“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਘਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ/” 

ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ _ 

_ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ , ਸੰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਸਿਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਆਨ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬੋਧਿਕ ਗਿਆਨ 
ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। .ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਨ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ 

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ -ਸ਼ਭ ਅਹਿ ਗੰਵਿ ਗਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖਿ ਘੇਖਿ 
ਨਾਨਕਾ ਬਿਗਸ਼ਾਈ/' ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਅਵੱਸਥਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਵੱਸਥਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੈਕਾਬੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, 
ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ ਹਨ , ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਬੁਝਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ 
ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਹ ਵਸ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਕਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਬੇਕ, ਅਬਬੇਕ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ 

ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋ' ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੀਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤਵ ਦਾ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ 

ਰਖਿਆ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਨ ਆਦਰ 

ਯੋਗ ਹੈ। ਰੱ. 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ੧੪੩੦ ਪੰਠਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ, ਰਾਗਣੀਆਂ, 

ਵਾਰਾਂ, ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏੜੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ 

ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੁਕ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਤਤਕਰਾ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 

ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ, ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਦਰਜ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਤਕਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 

ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਉੱਦਮ ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਮਹਾਨ 

ਤਿਆਗੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਐਸਾ 

ਤਤਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 

ਤਤਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੇ ਛਪਣ ਕਾਰਨ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ , ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਠਿਨਾਈ 

ਆਉਣ ਲਗ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਭਦੀ। 

ਆਰੰਭਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ :- 

੧. ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੀਨਿ ਦਿ ਹਿਤ ਤਵ 

ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਨ ਤੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 

ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮ ਸੂਚੀ ਇਕ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੈ, 
ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ । 

ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਤਕਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਕ ਲਭਣ ਵਿਚ ਕਾਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਂਤੀਸ ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 

ਰ੍ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ _ 

ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਤੁਕ ਕਿਸ ਭੱਟ ਨੇ 
ਉਚਾਰੀ ਹੈ। 

ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ 

ਜਾਂ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 

ਦਾ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਨਾਮਦੇਵ, ਨਾਮਦੇਉ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇ। 

ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਸੀ, ਕਿ ਸਲੋਕ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਲੋਕ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਕਿਸ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰ 

ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ 
_ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਸੀ। 

(ਕਾ ਕਈ ਰਾਗਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਜੋੜ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 
ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਿਲਾਵਲੁ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ _ 

ਨਟਨਾਰਾਇਨ ਰਾਗ ਕਿੱਤੇ ਕੇਵਲ 'ਨਟ' ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 

_ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। 



੍ 

੧੧. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜੋੜ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ, ਇਕ ਹੈ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 
ਹੈ ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜੋੜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਦਾਂ ਸੀ। _ 

੧੨. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮ:, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਲਾ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੧੩. ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਪਾਈ ਸਮੇਂ ਜੋੜ 
_ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

੧੪. ਆਮ ਛਾਪੇ ਤੇ ਛਪਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ। 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਤਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਉਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 

ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਪੀਵਾਰ 
ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜ਼ਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ 

ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਸਰਜ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੋ ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਾਪ ਕੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 

ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜੂਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਸਿ ਰਿ ਤਤ ਤਿਹ ਰੀ ਧਿਰ 
ਜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 

੧. ਨਾ ਵਾ ਮਾਰਗ ਤੀ ਹਰ ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਨ ਸ੍ਰ ਗਰੰਥ ਜਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. ਜਰ ਤਿਸ ਤਤੀ 
ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਇ ਬਲਵੈਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਦਾ ਨਾਂ 



ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ 'ਮਰ:' ਵਰਤਿਆ ਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ 
ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ੧, ੨, ੩, ੪, ੫, ਅਤੇ ੯ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਲਾ 

ਤੀਜਾ, ਮਹਲਾ ਚੇਥਾ, ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। 

ਬੀ ਚਜਾਂਜੀਕ ਾਿੰਥ ਭਿਜ'ਜਿਰੰਜੀਆਂ ਤੱਕੀ ਬੇਰ ਬਾਰਾਅਉਦੀਆਚਲਅਤੋਂਜਨਰਬੰਕੇ ਜੌਨ 

ਉਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ 

ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਰ੍ ਅਨਸਰ 

ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੈਂਤੀਸ ਅੱਖਰੀ 
__ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅੱਖਰ ਛੇਤੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

__ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਉਸ ਭੱਟ ਦਾ ਉਹੀ ਨਾਂ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

._ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ 

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਤ ਤਤਕਾਲ ਹਦ ਤੀਜ ਸੱਥ ਨ ਸਗਲ ਬਿਧੀ ਅਤੀ ਤੀ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਰ 

__ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ, ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। __ 

_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਨੂਹੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ 
ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ “ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪" 

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪, ੩। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਲੋਕ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ 

ਮਹਲਾ ੪, ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪, ੩। ਰ 

`_ ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਜਾਂ 
ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਰਨ 



ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਨਾ ੧੩੭੬ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ੨੨੦ਵਾਂ 

_ ਸਲੋਕ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ' ਸਲੋਕ 

੧੨, 

ਕਬੀਰ, ੩ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਉੜੀ ੫, ਕਬੀਰ ਭਾਵ ਇਹ ਪੰਜਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਰਾਗਾਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ 
ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਦਾ.ਸੰਕੇਤ ਕੇਵਲ 'ਰਾਇ' ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

੧੧. 

੧੨. 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਹਤੱਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਂ ਕਿ ਹਰ 
ਤੁਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਤੁਕ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਤਾਂਕਿ ਭਿੰਨਤਾ 

ਬਣੀ ਰਹੇ। 

ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੁਕ ਲਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ 

ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ. ਦੇ ਇਸ ਤੁਕ ਤਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਜੀ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ 

ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। 

` ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ 

ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲਾ (੪੬੧੦੬) ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਾਭ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। .. 

ਦਾਸ 

___ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ” (ਡਾ.? 
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ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਕਛੂ ਨਹੀ __੨ ੮੧੧ 
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੧੯ ੧੩੭ ਉੜਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ . 
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ਗਉੜੀ ੫ ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਰਨ __ ੯ ੨੯੫ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8,੩ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈਐ ੮ ੫੫੨ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੨ ਉਤਮ ਮਧਿਮ ਜਾਂਤੀਂ ਜਿਨਸੀ _ ੧੫ ੧੨੪੩ 

ਕਾਨੜਾ ੫ ਉਤਰਿਆ ਦੁਖੁ ਮੰਦ ੩ ੧੩੦੪ 

ਆਸਾ ੧ ਉਤਰਿ ਅਵਘਟਿ ਸਰਵਰਿ ਨ੍ਹਾਵੈ ੧੦ ੪੧੧ 
। ਸਾਰਗ ੫ ਉਤਰਿ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ __੧੬ ੧੨੧੯ 

ਮਾਝ ੫ ਉਤਰਿ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ __ ੬ _ ੧੦੫ 

ਭੈਰਉ ੫ ਉਤਰਿ ਗਈ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ੭ ੧੧੪੭ 
। ਗਉੜੀ ੫ ਉਤਰਿ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ੩ ੧੭੯ 
ਸਵਈਏ ੩, ਕਲ _ਉਤਰਿ ਦਖਿਣਹਿ ਪੁਬਿ ਅਰੁ _ ੧੯ ੧੩੯੨ 

ਸਵਈਏ ੩, ਕਲ _ਉਤਰਿ ਦਖਿਣਿ ਪੁਬਿ ਦੇਸਿ __੧੧ ੧੩੯੩ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ __ ੧੨ ੧੩੩੯ 

। ਆਸਾ ਕਬੀਰ ___ ਉਦੈ ਅਸਤ ਕੀ ਮਨ ਬੁਧਿ __੧੮ ੪੭੫ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ ___ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੁ ੮ ੧੩੫੯ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ____ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸਿ ਰਾਤਾ ਦ 2੭੧ 
। ਸਲੋਕ ੧ ਉਦੋਸੀਅ ਘਰੇ`ਹੀ ਵੁਠੀ ੧੨ ੧੪੧੨ 

ਸਲੋਕ ੧ ਉਦੋਸਾਹੈ ਕਿਆ ਨੀਸਾਨੀ ੧੨ ੧੪੧੨ 

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ____ ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ੧੫ ੧੧੦੩ 
। ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਉ __ਉਦਕ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਬਗੁ ੧੮ ੪੮੫ 



੧੨੬੮ 

ਉਦਧਿ ਗੁਰੂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ੧ ੧੪੦੧ 

ਉਦਮੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੋ ੧੬ .੯੨੭ | 
ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪ੍ਰਭ ੧੦ ੧੩੭ 
ਉਦਮੁ ਸਕਤਿ ਸਿਆਣਪ ੧੭ ੧੨੧੯ 

ਉਦਮੁ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ੧੨ ੩੯੯ 
ਉਦਮੁ ਕਰਊ ਕਰਾਵਹੁ ੧੭ ੪੦੫ 
ਉਂਦਮੁਂ ਕਰਉ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਨ __੫ ੧੨੨੩ 
ਉਦਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਨਿਆਈ _ ੫ ੬੭੨ 
ਉਦਮ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਹਰਿ ੮ 2੭6੦੫ 
ਉਂਦਮੁਂ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਾਪਣਾ __੧੦ _ ੪੮ 
ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ੭ ੪੫੬ 
ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ _੧੭ ੮੧੫ 
ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ___ ੧੬ ੨੦੧ 
ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ੯ ੩੯੮੧ 
ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਮਨੂ ਨਿਰਮਲੁ __੧੧ _ ੯੯ 
ਉਦਮੁ ਕਰੇਦਿਆਂ ਜੀਉ ਤੂੰ __੧੫ ੫੨੨ 
ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭੁਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ __੧੭ ੩੦੫ 
ਉਦਮੁ ਕਰਿ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ __੬ ੧੩੮੯ 

ਊਦਮ ਮਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _ ੧੯ ੭੯੮ 
ਉਦਾਰਉ ਚਿਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ _ ੬ ੧੩੯੨ 
ਉਦਰ ਸੰਜੋਗੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ___੨ ੧੦੨੧ 
ਉਦਰੈ ਕਾਰਣਿ ਆਪਣੇ ੫ ੯੪੯ 
ਉਦਰੁ ਨੇ ਸਾਣੂ ਨ ਭੁਰੀਐ __੧੦ ੧੧੩੧ 
ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ ਆਇ ਕੀਆ ੨ ੩੯੬ 
ਉਧਉ ਅਕੁਰੂ ਤਿਲੋਚਨੁ ੬ ੧੩੯੩ 
ਉਧੋ ਅਕੂਰੁ ਬਿਦਰੁ ਗੁਣ ੧੯ ੧੩੮੯ 
_ਉਧਰੂ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ __ ੯੭੪੪ 

__ਉੱਧਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਰਿ ਸਰਨੀ __੧੬ ੯੧੬ 

ਉਧਰਹਿ ਆਪਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ 2 ੧੮੫ 
ਉਧਰੇ ਹਰਿ ਸੰਤ ਦਾਸ ਕਾਟਿ _ ੬ ੧੨੩੧ 
ਉਧਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਰਤਨਾਗਰ ੬ ੧੩੦੧ 

`-_ ਉਧਰ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ____੯ ੭੦3 | 
ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਦੂਲਭੁ ਸਾਧੂ ____੧੪. ੫੩੦ 
_ਉਧਰੂ ਨਾਨੰਕ ਪ੍ਰਭੁ _ . __ ੧ ੭੪੪ 

ਉਧਰੇ ਤੂਮ ਮੋਹ ਸਾਗਰ ____ ੧੧ ੧੧੧੯ 
ਉਨ ਸੰਗੂ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸੁ ੧੮ ੬੭੬ 
ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ੪ ੧੭੨ 

ਓਮ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ 

ਉਨ ਸਾਧਾਂ ਕਾ ਦਰਸਨੂ 
ਉਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ 
ਉਨ ਸਮ੍ਹਾਰਿ ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਸਧਾਰੇ 
ਉਨ ਕਉ ਖਸਮਿ ਕੀਨੀ 

__ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਹਮ ਤੁਮ 
ਉਨ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਉਨ ਕੈ ਸੈਗਿ ਤੂ ਕਰਤੀ 

ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਗ੍ਰਿਹ 
ਉਨ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੁਮ ਸਾਕੂ 
ਉਨ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂਮ ਸਭੂ ਕੋਊ 
ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੇਰੀ ਸਭ ਬਿਧਿ 
ਉਨੁ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਰਖੀ 
ਉਨੁ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੇਰਾ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ 
ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦੇਖਉ ਪ੍ਰਭੂ 
ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ 
ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ 
ਉਨ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਰੈ ਸੋ ਤਰਿਆ 
ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ 

ਉਨ ਕੀ ਗੈਲਿ ਤੋਹਿ ਜਿਨਿ 
ਉਨ ਕੈ ਬਸਿ ਆਇਓ ਭੁਗਤਿ 
ਉਨ ਕੀ ਰੇਣੂ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲਿ 
ਉਨ'ਕਵਨੂ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨੂ 
ਉਨਿ ਚਾਨਣਿ ਓਹੁ ਸੋਖਿਆ 
ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੂ 
ਉਨ ਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ 

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ 
ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ 

` ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਦ 
ਉਨਿ ਭੀ ਭਿਸਤਿ ਘਨੇਰੀ 

ਉਨਮਦ ਹਢਾ ਮਦਨ ਗਸੂ 

ਊਨਮਨਿ ਮਨੂਆ ਸੂੰਨਿ 
ਉਨਮਨ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ 

ਓਮੋ.ਭਗਵੰਤ` ਗੁਸਾਈ 

ਉਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਰਮ ਪਦੁ _ ੩ ੧੨੦੩ 
` ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ੧੧ 
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ਤੁਖਾਰੀ ੧ 

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ੪ _ ਉਨਵੈ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗੁਰੇਜ 

ਉਨਵਿ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ੧੪ 

ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ੧੭ 
ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਲਭਈ ੮ 
ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਲਭੁਨੀ ੧੦ 
ਉਪਾਇ ਨ ਕਿਤੀ ਪਾਇਆ __ ੧੦ 

ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨੁ ਹੂਆ ੧੧ 

ਉਪਜਿਓ ਚਾਉ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ __੧੯ 

ਉਪਜਿਆ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ੧੦ 

ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ ਗਿਆਨ ਮਤਿ ਜਾਗੈ ੪ 
ਉਪਜਹਿ ਬਿਨ੍ਸਹਿ ਬੰਧਨ ੩ 

ਉਪਜੈ ਗਿਆਨੁ ਦੁਰਮਤਿ ਛੀਜੈ _ ੯ 

ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ __ ੧੪ 
ਉਪਜਤਾ ਬਿਕਾਰ ਦੁੰਦਰ ੪ 

ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ੨ 

ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਆ _ ੧੧ 

ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ੧੨ 
ਉਪਜੰਪਿ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਈਐ __ ੩ 

ਉਪਜੈ ਪਚੈ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ੧੫ 
ਉਪਜੰਪਿ ਦਰਸਨ ਕੀਜੈ 8 

ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁ ਚਾਉ __੬ 

ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕਾ _ ੮ 

ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਗੁਰਸਿਖਹੁ _ ੨ 
ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿਤੁ ਸਤੂਹ ੧੨ 

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੈ ਆਪਿ ਨ ਕਮਾਵੈ _੨ 

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਕਰਿ ਲੋਕ ੧੮ 

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ __ ੧੨ 
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ___ ੧੩ 

ਉਪਦੇਸੁ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ __ ੨ 
ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ __ ੧੮ 
ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨਹਿ ੧੪ 
ਉਪਦੇਸੁ ਜਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ __ ੯ 

ਉਪਮਾ ਸੁਨਹੁ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੰਤਹੁ _ ੬ 

ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ੬ 
ਉਪਰਿ ਆਇ ਬੈਠੇ ਨੂੜਿਆਰ __ ੨ 
ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ੫ 
ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛਡਿ _ ੩ 
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ਉਲਟੀ ਸ਼ਕਤਿ ਸਿਵੈ 

__ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ੯ 
ਉਪਾ ਛੋਡਿ ਗਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ _੨ 

ਉਬਟ ਚਲੰਤੇ ਇਹੁ ਮਦੁ ਪਾਇਆ ੧੭ 

ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ __ ੪ 

ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਿ _ ੧੦ 

ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗੁਨੀ _ ੧੪ 

ਉਬਰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ੧੧ 

ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ ਅ 
ਉਮਕਿਓ ਹੀਉਂ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ __ ੧੬ 

ਉਮਕਿ ਤਰਸਿ ਚਾਲੈ ੨ 
ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੇ ਝੇਰਾ ੭ 

ਉਰਝਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਜ _ ੬ 

ਉਰਝੀ ਤਾਣੀ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਇ _੧੦ 

ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਜਾਲੁ ਜਗੂ ੧੮ 

ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਮਨ ਮੀਠ ਮ੍ਰੋਹਾਰਾ ੮ 

ਉਰਝਿ ਪਰੇ ਜੋ ਛੋਡਿ ਛੁਡਾਨਾ __੧੦ 

ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸ ੧੮ 

ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ੧੫ 

ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ੧੩ 
ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਬਿਖਿਅਨ ਸੰਗਿ _੧੩ 
ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਬਿਖਿਆ ਕੈ __ ੧੨ 

ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ੧੨ 

ਉਰਝਿ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ __ ੧੩ 

ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਰਿ ਕਰੇ ੧੬ 

ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਧਾ ਕਰੈ ੧੫ 
ਉਰਧ ਮੁਖੁ ਕੁਰੀਲ ਬਿਕਲੁ ੭ 

ਉਰਧ ਮੂਲ ਜਿਸੁ ਸਾਖ ਤਲਾਹਾਂ _ ੭ 
ਉਰਿ ਧਾਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਰੰ 

ਉਰਿ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ੨ 
ਉਰ ਧਾਰਿ ਬੀਚਾਰਿ ਮੁਰਾਰਿ __ ੧੬ 
ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੂ ਨਾ ਖਿਸੈ ੧ 

ਉਰਿ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ੧ 
ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਸਭੁ _ ਹੂ 
ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਹੇ 

ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ __੬ 
ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ __ ੧੪ 

ਉਲਟਿਓ ਕਮਲੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ੨ 
ਉਲਟੀ ਸਕਤਿ ਸਿਵੈ ਘਰਿ ੫ 

੧੧੧੯ 

੧੭੭ 

੧੧੨੩ 

੬੧੯ 

੧੩੩੯ 

੨੧੦ 

੨੧੫ 

੨੯੩ 

੭੩੭ 

੧੨੭੨ 

੬੨੧ 

੭੧੮ 

੧੩੨੩੮ 

੭੪੨ 

੧੩੪੭ 

੨੫੧ 

੮੨੧ 

੨੬੧ 

੧੩੬੧ 

੬੩੩ 

੭੫੯ 

੨੦੬ 

੧੦੭੨ 

੭ਭ . 

੩੪੪ 

੭੦੬ 

੫੦੩ 

੯੨੫ 

੨੭੪ 

੬੬੮ 

੩੩੮ 

੮੨੯ 

੩੩੭ 

੩੪੬ - 

੧੫੭ 

ਪਰ ਕ 

੧੫੩ 

੭੮੬ 



ਉਲਟਿ ਕਮਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰਿਆ 

ਉਲਟਿ ਜਾਤਿ ਕੁਲ ਦੋਊ 
ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕ ਖਟੁ 
ਉਲਟੀ ਨਦੀ ਕਹਾਂ ਘਰੂ 
ਉਲਟਿ ਭਈ ਸੁਖ ਸਹਜਿ . 

ਉਲਟ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਮਹਿ 

ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਮਰਿ 

ਉਲਟਿ ਭੇਦ ਮਨੂ ਬੇਧਿਓ 

ਉਲਟਾ ਰਹੈ ਅਭੰਗ 
ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ 

ਉਲਟੀ ਲੇ ਸਕਤਿ ਸਹਾਰੇ 

ਉ 
ਉਹਾ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਹਰਿ 
ਉਹਾਂ ਸਮ ਠਾਕੁਰੁ ਸਮ ਚੇਰਾ 

ਊਹਾ ਸਿਮਰਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ 

ਊਹਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾਹੀ ਚੰਦ 
ਊਹਾ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾਂ ਸੁਣੀਐ 
ਉਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ 

__ ਊਹਾਂ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਇਹ 
ਉਹਾਂ ਖੈਰਿ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 
ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸਹਿ ਮਾਮੂਰ 
ਊਹਾ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ 

ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜਉ 
ਉਹੀ ਤੇ ਹਰਿਓ ਊਹਾ ਲੇ 

8 
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੧੯ 

੩ 
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੧ 

੧੯ 
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੧੨੯੧ 

੩੨੭ । 

੧੧੫੮ 

੩੩੩ 

੧੨੭੪ 

੩੨੭ 

੩੫੨ 

੨੨੧ 

੩੪੦ 

੩੪੩ 

੫੩੫ 

45, 

੭੩੯ 

੬੨੧ 

੮੮੮ 

੧੧੬੨ 

੧੦੮੧ 

੨੯੧ 

੨੧੬ 

੩੪੫ 
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੧੧੮੨ 

੧੧੯੫ 
੧੨੧੬ 

੯੩੦ 
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੯੩੦ 

੧੦੭੫ 

੬੩ 

੧੮੯ 

੧੩੭ 
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੧੦੭੨ 

ਉਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਵਡਾ 
ਊਚੇ ਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰੈ ਛਾ 

ਉਚੰ ਤ ਨੀਚੰ ਨਾਨ੍ਹਾਂ ਸੁ ਮੂਚੰ ̀ ` 

ਉਚਾ ਤੇ ਫੁਨਿ ਨੀਚੁ ਕਰਤੁ ਹੈ 
ਉਚੈ ਥਲਿ ਫੂਲੇ ਕਮਲ 
ਉਚਨ ਊਰਾ ਬੀਚੁ ਨ ਖੀਚਾ 
ਉਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨਿ ਮਹਿ 
ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨਿ ਮਹਿ 

ਊਚ ਨੱਚ ਸੂਬ ਦੂਖ '. 
ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇਕ 
ਉਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ 
ਉਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ 

ਸ ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ 
ਉਚ ਨੀਚ ਸਭ ਪੇਖਿ ਸਮਾਨੋ 

ਉਚ ਨੀਚ ਬਿਕਾਰ ਸਕ੍ਰਿ 
ਉਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ 

ਉਚੀ ਪਦਵੀ ਊਚੇ ਊਚਾ 
ਉਚੀ ਬਾਣੀ ਊਚਾ ਹੋਇ 
ਉਚ ਭਵਨ ਕਨਕਾਮਨੀ 
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੧ ੬੫ 

੧੬ ੧੧੪੪ 

੧੦ ੭82 

੧੫ ੧੦੭੯ 
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੧੬ ੮੧੨ 
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੧੩ ੮੨੧ 
% “4੮੦ 

੬ ੮22 
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੨ ੧੩੦੨ 

੩ ੧੦੧੮ 

੨ ੬੧੭ 

੧੯ ੧੦੪੧ 

੧੫ ੩੬੧ 

੧੦ ੧੩੭੨ 



ਊਚ ਮਹਲ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ੬ ੮੦੫ 

ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ___ ੧੪ ੧੦੦੩ 
ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦਹ ੭ ੧੩੫੯ 
ਊਚ ਮੂਚ ਬੇਅੰਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ____੧੫ ੧੩੪੧ 
ਊਚ ਮੂਰੋ ਬਹੁ ਅਪਾਰ ੪. ੯੮੭ 
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ __ ੧੯ ੧੭੫ 
ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ੬ ੬੫੯ 
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ ੪ ੭੯੪ 
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮੰਹਲ ____ ੪ ੩੯੨ 
_ਊਜਲੂ ਸਾਚੁ ਸੂ ਸਬਦੁ _੧੫ ੯੦੩ 

ਊਜਲ ਮੋਤੀ ਚੂਗਹਿ ੬ ੩੫੨ 
ਉਝੜਿ ਭਰਮੈ ਰਾਹਿ ੨ ੪੧੨ 
ਉਠਉ ਬੈਸਉ ਰਹਿ ਭਿ ੮ 8੦੧ 
ਉਠਿ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰਿ ਮਾਟੀ _ ੭ ੧੦੭੩ 
ਊਠਿ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰਿ ਮੁਨਿ ੧ ੭੪6 
ਉਠਿ ਸਿਧਾਰੇ ਛਤੂਪਤਿ ੧੬ ੮੦੭ 
ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ _ ੬ ੧੧੩੬ 
ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ੧੯ ੧੯੬ 
ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ _ ੧੬ ੯੭੧ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕੁ ੧੨ ੩੩੧ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ੬ _ ੫੭੨ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ___ ੮ ੨੭6 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ _੯ ੮੧੦ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰਿ ੧੨ _ ੧੦੧ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤੁ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ___੨ ੯੮੦ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ __੧੦ ੧੨੯੮ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ੧੧ ੮੨੦ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਦਾ ੧੮ _ ੩੭੯ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ੭ ੩੮੬ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ੫ _੨੮੬ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈਐ _੫ _ ੧੦੯ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ੧੯ ੬੨੧ 
ਉਠਤ ਬੈਠ੨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਂਵੈ _੧੮ ੬੧੪ 

_ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ੧੯.੧੧੯੮ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਜਾਪੁ `__ ੧੬ _ ੮੯੫ 
ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਭੁਜਹੂ ___੨ ੨੯੭. 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ___੧੮ _੮੧੩ 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰਿਹੈ __ ੧੦ ੫੨੪ ੧੩ 





(ਨਇ ਜੇਹਾ ਜੜਵਮਿ ਰ `_, ਓਹੁਆਵੈ ਜਾਇ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਓਇ ਜੇਹਾ ਚਿਤਵਰਿ ੨ ੩੦੩ | ਗਉੜੀ 8.੫ ਓਇ ਵੇਰਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾਂ _੧੯ ੩੧੬ 
ਗਉੜੀ ੪ ਓਇ ਜੇਹੈ ਵਣਜਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ੧੬ ੧੬੫ 
ਮਾਰੁ ੧ ਓਇ ਜਾਗਤ ਰਹਹਿ ੧੬ ੧੦੨੫ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰੁ __ ਓਇ ਜੁ ਦੀਸਹਿ ਅੰਬਰਿ ੩ ੩੨੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ _` ਓਇ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰਹਿ ੧੮ ੯੪੩ 

ਤਿਲੰਗ੧ ____ਓਇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਪਿਆਰਾ __ ੧੭ ੭੨੫ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ___ ਓਇ ਜੁ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ੧੯ ੬੭੧ 

ਮਾਰੂ 8 ਓਇ ਜਮ ਦਰਿ ਬੱਧੇ 7 ੯੯੬ 
ਮਾਰੂ.ਵਾਰ ੫ ___ਓਇ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ੩ ੧੧੦੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩_ਓਇ ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨ ੧੬ ੯੫੦ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਓਸੁ ਅੰਦਰਿ ਕੂਤੂ ਕੂੜੋ ੧੭ ੩੦੩ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਓਸੁ ਅਰਲੁ ਬਰਲੁ ੫ ੬੫੩ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ___ਓਸੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘਰਿ ੩ ੧੧੦੦ 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ਓਸੁ ਸੀਲੂ ਨ ਸੰਜਮੁ ` ੧੨ ੭੮੬ 

ਗਉੜੀ ੫ ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ __੩ _੨੮੫ | ਮਾਰੂ ੩ ਓਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ੧੬ ੧੦੬੨ 

ਕੇਦਾਰਾ ੫ ਓਇ ਦਿਨ ਪਹਰ ਮੂਰਤ ੪ ੧੧੨੦ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਓਸ ਦੈ ਆਖਿਐ ਕੋਈ ੧੧ ੩੦੮ 
ਮਾਰੂ ੧ ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ੧੫ ੧੦੨੮ | ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪,੩ ਓਸ ਨੌ ਸੁਖੁ ਨ ਉਪਜੈ _ ੯ ੫੯੧ 

ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ਓਇ ਧਰਮਿ ਰਲਾਏ ੧੩ _ ੫੧੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਓਸ ਨੌ ਕਿਹੁ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੀ __੧੯ ੯੨੦ 

ਬਸੰਤੁ੧ , ਓਇ ਨਿਰੰਜਨੁ ਕੈਸੇ ੯ ੧੧੬੯ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਓਇ ਪਾਪੀ ਸਦਾ ਫਿਰਹਿ ੪ ੪੭੬ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਓਸੁ ਪਿਛੈ ਵਜੈ ਫਕੜੀ 9 ੬੫੩ 

ਆਸਾ ੫ ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਕੋਉ ਮੁਖੁ ੧੪ ੩੯੦ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ___ਓਇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧੰਨਿ ੧੬ ੩੧੧ | ਆਸਾ ੫ ਓਸੁ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ੧੮ ੩੯੦ 

-ਆਸਾਂ ੫ ਓਇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਹਾਂ ____ ੧੯ ੪੧੦ | ਆਸਾਂ ੫ ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਛੁਟਕੀ ੧੬ ੩੯੦ 

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ੧੨ ੧੧੯੪ | ਆਸਾ ੧ ਓਹੀ ਓਹੀ ਕਿਆ ਕਰਹੁ ੯੪੧੮ 

ਮਾਰੁ ੪ ਓਇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ _੭ ੯੯੬ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ਓਹੁ ਅਉਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਹਿ ੪ ੫੦੯ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ਓਇ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ੧੦ ੭੯੯ | ਬਸੰਤੁ ੧ ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ੧੭ ੧੧੮੮ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ____ ਓਇ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਅਹਿਦ _ 8੦ | ਮਾਝ ੩ ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ . ੫ `੧੨੦ 

ਮਾਰੂ ੧ ਓਇ ਬੈਸਹਿ ਤਖਤ ੧੨ ੧੦੨੬ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਓਹੁ ਅਥਾਹ ਇਹੁ ਥਿਰੁ ੧੧_ ੩੪੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ਓਇ ਬਾਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ੧੨ ੧੨੪੭ | ਆਸਾ ੫ ਓਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹਜੁਗ _੨ ੩੯੭ 

ਆਸਾਂ ੫ _ ਓਇ ਬਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ੧੫ ੪੦੦ | ਮਾਰੂ ੧ ਓਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਮ ___੧੯ ੧੦੨੭ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਓਇ ਬੋਲੈ ਕਿਸੈ ਨ ੬ ੩੦੪ | ਮਾਂਝ ਵਾਰ ੧ __ _ਓਹਿ ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ੯ ੧੩੯ 

ਸਲੌਕ ਕਬੀਰ ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ੨ ੧੩੬੫ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧੪ __ਓਹੁ ਆਪਿ ਛੁਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ __੪ ੧੪੦ 

ਆਸਾਂ ੫ ਓਇ ਭੀ ਜਾਨਉ ਕਿਤੈ ੧੪ ੩੭੩ | ਮਾਰੂ੧ ` ਓਹੁ ਆਪੇ ਤਖਤਿ ਬਹੈ ੧੦ ੧੦੨੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਓਇੰ ਭਾਣੈ ਚਲਨਿ ਆਪਣੈ ___੮ ੯੫੧ | ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ __ ਓਹੁ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ___੨ ੧੧੦੦ 
ਆਸਾਂ ੩ ਓਇ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੈ ਦੇ __ ੯੪੨੫ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਓਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ੨ ੮੪੦. 

ਸੂਹੀ ਰਵਿਦਾਸ __ਓਇੰ ਭੀ ਲਾਗੇ ਕਾਢੁ ਸਵੇਰਾ _੬ ੭੯੪ |ਆਸਾਪ' ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਮ ੯ 3੯੪ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪ _ਓਇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਹਿ ੧੮ ੮੫੨ | ਗਉੜੀ ੧ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਲਖ ੪ ੨੨੭ 

ਸਲੋਕ ੩ ਓਇ ਮਾਣਸ ਜੂਨਿ ਨ ੧੪ ੧੪੧੮ | ਸੂਹੀ 8 ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ____੯ ੭੫੯ 

ਟੋਡੀ੪ ਓਇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ੮ ੭੧੧-] ਸੂਹੀ ੫ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ੧੫ ੭੩੬ ' 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪,੫ _ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣਾ ਨੋ _ ੧੯ ੩੧੬ | ਗਉੜੀ ੫ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ੫ ੨੦੬ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣਾ ਨੋ _ ੧੭ ੩੦੬ | ਬਸੰਤੁ ੧ ਓਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ _____ ੧੯ ੧੧੬੯ 

ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ __ ਓਇ ਲੇ ਜਾਰੇਓਇ __- _ ੫ ੬੫੪ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਓਇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ __੧੭ ੩੦੬ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ਓਹੁ ਆਲੁ ਪਤਾਲੂ ਮੁਹੁ ੧੧ _ ੩੧੧ 

ਗਉੜੀ ਵਾਂਰ ੪ __ਓਹੁ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ __ ੧੫ ੩੧੬ 



ਉਹ ਸਹਜਿ ਸ਼ਹੇਲਾ 

ਆਸਾ ੫ ਉਹ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ 

ਆਸਾ ੫ ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ 

ਆਸਾਂ ੫ ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ 

ਆਸਾ ੫ ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਤਿਲ ਸਮਾਨਿ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਓਹੁ ਸਬਦਿ ਸਮਾਏ 

ਗਉੜੀ ੫ ਓਹੂ ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ 
ਗੋਂਡ ੪ ਓਹੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਸਭੁ ਤੇ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਓਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਓਹੁ ਸਰੂਪੁ ਸੰਤਨ 

ਅਸਾਂ ਕਬੀਰ ਓਹੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧੪ __ ਓਹੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਆਪਿ 

ਗਉੜੀ ੩ ਓਹੁ ਕਿਉਂ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਓਹੁ ਕੂਚਜੀ ਕੁਲਖਣੀ 
ਗੋਂਡ ੫ ਓਹੁ ਖਿਨ ਮਹਿ ਰੁਲਤਾ 
ਮਾਰੂ ੫ ਓਹੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ 

ਗਉੜੀ ੧ ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ___ ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਓਹੂ ਗਲ ਫਰੋਸੀ ਕਰੇ 

ਬਸੰਤੁ ੧ _____ ਓਹੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਵੈ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਹੰਢੈ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਓਹਿ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰਹਿ 

ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਓਹੁ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਰੀ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪੧ ਓਹਿ ਜਾ ਆਪਿ ਡੂਬੇ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਓਹ ਜੋਹੈ ਬਹੁ 
ਮਾਰੂ ੧ . ਓਹੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰੰਖੁ ਓਹ 

ਜਪੁ ਓਹੁ ਜਾਣੈ, ਮੁਹਿ ਖਾਇ 6੮੬ 
ਭੈਰਉ ੫ ਓਹੁ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ 

ਸੋਰਨਿ ੫ ____6ਓਹੂ ਜੂ ਭਰਮੁ ਕੂਲਾਵਾ 
ਆਸਾ ੧ ਓਹੁ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇਇ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਓਹੁ ਢਾਢੀ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ੪ ___ ਓਹੁ ਢੋਵੈ ਢੋਰ ਹਾਥਿ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਓਹੁ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮ ਗਤਿ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਓਹ ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦੁ 

ਸੂਹੀ ੫ ਓਹੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਸੁਧਾ 
ਗਉੜੀ ੫ ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੂ ਕੁਲਵੰਤੂ 
ਜਪੂ_______ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ 

ਹਉ. - ੧੮੬ 

_ 8੦7 | ਆਸਾ ੧ 

੩੯੯ | ਆਸਾ ੫ 

` ੩੮੩ | ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ 

੩੭੩ | ਆਸਾਪ 
੬੨੮ ! ਗਉੜੀ ੧ 
੮੪੪ | ਗਉੜੀ ੧ 

੧੭੬ | ਸੋਰਠਿ ੫ 

੮੬੧ । ਮਾਰੂ ੧ 
੯੬੩ | ਆਸਾ ੧ 

੮੧੬ | ਗਉੜੀ ੫ 
੪੭੬ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

੧੪੦ | ਸੂਹੀ ੫ 
੨੩੩ | ਆਸਾ ੫ 

੫੧੬ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ 

੮੬੮ । ਮਾਰੂ ੫ 
੧੦੭੪ | ਬਸੰਤੁ ੧ 

੨੨੭ | ਗਉੜੀ ੫ 

੧੧੮੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

੩੦੩ | ਰਾਂਮਕਲੀ ੧ 
੧੧੭੦ | ਗਉੜੀ ੫ 

੩੦੩ | ਗਉੜੀ ੫ 

੬੫੧ ਆਸਾ ੫ 

- ੫੬੪ | ਗਉੜੀ ੫ 

੫੫੬ | ਗਉੜੀ ੫ 

੮੪੭ | ਗਉਂੜੀ ੫ 

੧੦੨੮ | ਗਉੜੀ ੫ 
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੩੩੩ । ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ 

੧੧੩੬ | ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ 

੬੧੧ | ਗਉੜੀ੯ . 

੪੩੯ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ 
੯੬੨ । ਜਪੁ 

੭੯੯ _| ਸਿਰੰਰਾਗੁ ੧ 

੯੪੮ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ 8 
੩੦੯ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 
੭7? | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪,੩ 

੨੯੪ | ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ 

੪ | ਰਉੜੀ ਕਬੀਰ 

ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ੧੧ ੪੧੮ 
ਓਹੁ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਾ ੧੯੪੦੭ 

ਓਹੁ ਨਿਤ ਸੁਨੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ੫ ੧੩੬੭ 
ਓਹੁ ਨ ਬਾਲਾ ਬੂਢਾ ਬ੍ਰੋਪ. ੩੭€ 
ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੇ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ੫ ੧੫੨ 

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ੭ ੧੫੨ 
ਓਹੁ ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ੮ ੬੪੦ 

ਓਹੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੈ ਨਾਹੀ ਅੰਧਿਆਰਾ ੧੦ ੧੦੨੬- 
ਓਹੁ ਨਵਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ੧੧ ੪੩੮ 
ਉਹੀ ਪੀਉ ਉਹੀ ਖੀਓ ੨ ੨੧੪ 
ਓਹੁ ਪਿਆਰਾ ਜੀਅ ਕਾ ੧੩ ੯੬੫ 

ਓਹੁ ਪਾਹਣੁ ਲੈ ਉਸ ੪ _੭੩੯ 
ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ੧੮ ੪੦੬ 

ਓਹੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ੭ ੮88 

ਓਹਾ ਪੈਰਿ ਲੋਹਾਰੀ ੨ ੧੦੦੪ 
ਓਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅੰਤੁ ਕਿਨਿ ੧੩ ੧੧੮੮ 

ਓਹੁ ਬਿਖਈ ਓਸੁ ਰਾਮ ੩ ੧੯੮ 

ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ੯੩੧ 

ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨੂ ਤਨੁ ੧ ੯੩੧ 

ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਓਇ ੭ ੧੭੯. 
ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ੧੩ ੨੬੮” 
ਓਹੁ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨ ੧੮ ੩੬” 
ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ੩”੨੫੪ 
ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉਂ _._ __੧੬' ੧੯੧ 

< ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਛੁ ੧੨੩ `੧੭੮ 
ਉਹੀ ਭਾਠੀ ਉਹੀ ਪੋਚਾ __`_`੨ ੨੧੪.” 
ਓਹੁ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਜਿਸੁ ੪ ੧੦੭੩ -“” 

ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝੜਿ ੫ 827੧ 

ਓਹੁ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰੈ ਬਿਖੈ _੨ ੧੩੭੩ 

_ ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਪੰ ੧੬੮ _ 
ਓਹ ਰਲਾਈ ਕਿਸੈ ਦੀ ੧੪ ੭੮੬ 

_ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ੩ 2 

ਓਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਤੋਲਵਾ ੧੪- ੨੦ 
ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵੈ ੫ ੬੪੫ 
ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤਿ ੨ _ ੨੮ 
ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ੧੨ ੩੧੪ _. 

_ਓਛੇ ਤਪ ਕਰਿ ਬਾਹੁਰਿ ੮ (੬6%. 

ਓਛੀਂ ਭਗਤਿ ੧੧ ੩੨੬ .' 



ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩,੨ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧,੨ 

ਓਟ ਗਹੀ ਹਰਿ ਚਰਣ ੧੧ 

ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ੧੫ 

ਓਟ ਗਹੀ ਜਗਤ ਪਿਤ ੬ 
ਓਟਿ ਗਹੀ ਨਿਰਭਉ ੧੨ 
ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ੧੫ 

ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ ੬ 
ਓਟ ਲੈਹੂ ਨਾਰਾਇਣੈ _ ੨ 
ਓਢੈ ਬਸਤੂ ਕਾਜਰ  ਯ੍ਰੋ 

___ਓਤੈ ਸਾਥਿ ਮਨੂਖੁ ਹੈ 8 
_ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ੧੬ 

ਓਤਿ ਪੋਭਿ ਸੇਵਕ ੧੬ 
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਗੂ ਰਹਿਆ ੨ 
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ੩ 

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨੂ ਹਰਿ ੧੨ 
ਓਤਿ ਪੈਤਿ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿ ਰਵਿਆ ੧੩ 

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿ ਬਸੇਰਾ ੧੨ 
_ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ _ __ ਤਾ 

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਤਨ ਸੰਗਾਨਿ._ 
` ਓਤਪੋਤ ਭਰਤਨ ਸੰਗ ਰਚਾ ੩ 
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ_`_ ੮ 

_ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ੧੦ 
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਗਿਆ ਰੂਪ ___ ੧੯ 
ਓਤੁ ਮਤੀ ਸਾਲਾਹਣਾਂ 9 

ਓਥੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ੧੪ 
ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ੧੧` 
ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਸੁਖੀਆ ਹਰਿ ੬ 
ਓਥੈ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਨ ੧੪ 
ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੈ __੧੬ 
ਓਥੈ ਸਜ਼ੂ ਵਰਤਦਾ ੧੭ 
ਓਥੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ੨ 
ਓਥੈ ਹਟੂ ਨ ਚਲਈ ੧੦ 
ਓਥੈ ਹਥੁ ਨ ਅਪੜੈ ਕੂਕ ਨ __੧ 
ਓਥੈ ਖੋਟੈ ਸਟੀਅਹਿ ੧੩ 

੧੧੦੭ | 

੪੫੬ । 

੧6੮੩ 

੩੯੫ 

੧੩੫ 

੨੧੮ 

੩੨੦ 

੧੨੦੫ | 

੪੩ 

੨੯੪ 

੧੦੧ 

੮੪੧ 

੨੬੫ 

੧੯੮ 

੬੭੨ 

੭੩੯ 

੧੩੨੨ 

੨੮੭ 

੧੭ 

੧੨੪ 

੧੪੬ 

੩੨੦ 

੧੦੬੮ 

੪੬੩ 

੩੧੪ 

੧੨੮੧ 

੯੫੫ 

੧੨੮੧ 

੧੪੬ 

੫੧੮ 1 

੯_ ੮੯੨ | ਮਾਝ 
੧੦੭੭ 

੧੨੯੯ 

. ਗਉਂੜੀ ਵਾਰ ੪ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ 8,੩ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ 

। ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 



ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ __ਓਨ੍ਹੀਂ ਦੂਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ, 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਤ੍ਿਭਿਵਣ 
ਗੋਂਡ ੫ ਓਪਤਿ ਕਰਤਾ ਪਰਲਉ 
ਮਾਰੂ ੧ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁਖਾ 

` ਮਾਰੂ ੧ ਓਪਿਤ ਖਪਤਿ ਨ ਆਫਣ 
ਆਸਾ ੫ ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਖਿਨ 
ਗੋਂਡ ੫ ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਨਿਮਖ 
ਬਸੰਤੁ ੫ ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ 
ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪,੩ ਓਪਾਵਾ ਸਿਰਿ ਓਪਾਉ 
ਗਉੜੀ ੫ ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੂ 
ਗਉੜੀ ੫ ਓਰੈ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ___ ਓਰਾਂ ਗਰਿ ਪਾਨੀ ਭਇਆ 
ਜਪੂ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ 
ਸਿਰੈਰਾਗੂ ੧ ਓੜਕੁ ਆਇਆ ਤਿਨ 
ਮਾਰੂ ੧ ਓੜ ਨ ਕਥਨੈ ਸਿਫਤਿ 

__ ਤਿਲੰਗ ੯ ____ ਅਉਂਸਰੁ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤੂ ਹੈ 
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ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਨੀਝਰੁ ਝਰੈ 

ਮਰੂਪ ਅਟਲ ਅਖਇਓ ਦੇਵਾ 
ਮਾਰੂਪ _ ਅਟਸ ਅਰ ਪ੍ਰਣ ਸੁਖਦਾਈ _ 
ਗੂਜਰੀ ੫ ਅਟਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ 

ਆਸਾਂ ੧ ਅਟਲ ਅਛਲੂ ਗੁਰਮਤੀ 
ਮਾਰੂ ੧ ਅਟਲੂ ਅਡੋਲੂ ਅਤੋਲੂ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਅਟਲੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲੂ ਤੂ 

੧੭ ੮੫੫ 

੧੦ ੫੯੧ 

੧੭ ੩੮੧ 

੧੨ ੧੪੦੯ 

੯ ੧੦੪੩ 

੨ ੧੨੫੫ 

੧੩ ੧੪੦੯ 

੯ ੧੩੭੯ 
੧੭ ੭੧੦ 

੧੦ ੯੪੦ 

੪ ੧੨੯੧ 

੧੯ ੧੩੭੮ 

੧੮ ੧੧੯ 

੧੩ ੧੩੫੭ 

੩ ੧੧੯੨ 

੧ ੯੦੨! 

੯ ੮੭੪ 

੧੩ ੬੯੨ 

੧੫ ੮੩੦ 

੧੭ ੧੧੨੪ 

੭? ੬੩੨ 

੧੫ ੯੮੧ 

੧੪ ੯੫੩ 

੧੦ ੧੩੮੧ 

੪ ੩੧੫ 

੧੯ ੧੦੧੯ 

੧੩ ੭੨੪ 

੧੮ ੯੯੧ 

੧੫ ੯੭੪ 

੬ ੧੨੮੯ 
੮ ੧੩੩੧ 

੧੯ ੧੩੦੨]. 

`` ੧ ੧੦੦੬ 

੪ ੧੦6੧੭ 

੧੭ . ੫੦੧ 

੪ ੪੧੩ 

੧੯ ੧੦੩੪ 

` ੧8 ੯੬੮ 

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਅੀ ਚਰਣੀ ੧੩ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਏ _੪ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ੧੪ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ __੧੬ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਤਿਸੁ ੧੮ 

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ __ ਤੇ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਨਿ ਨ ਢੋਈ ੧੭ 

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ੧੫ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ੧੮ 

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ___ ੧ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਰਿਆ _ ੬_ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਘਣਾ __ ੧੭ 

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਭੁਰਮਿ ____ ੨ 

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਆ _ ੧੧ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਨੋ __ ੯ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਸਭਿ _ ੧੯ 
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ੧੩ 
ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਸੰਤ 8 

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਹਰਿ ੧੧ 

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ੧੨ 

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ____ ੫ 

___`ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਮੈਲੂ _____ ੧੫ 
। __. ' ਅਠ ਦਸ ਬੇਦ ਸੂਨੇ `.__ __੭ 

ਅਠੀ ਪਹਰੀ ਅਠ ਖੰਡ ____ ੯ 
ਅਠੇ ਪਹਰ ਇਕਤੈ ਲਿਵੈ . __੧੯ 

_- ਅਠੇ ਪਹਰ ਭਊਦਾ ਫਿਰੈ ੧੬ 
ਸਿ ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ ਪਿਛੈ ੧੧ 

ਮਲਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ੧੦ 

_ ੬੨੨ 
_ ੧੩੨ 

੫੦੨ 

੮੧੨ 

_ ੬੨੧ 

੬੩੨ 

-੧੩੬ 

੧੦੦੯ 

੧੭ 

੭੫੩ 

੧੪੭ 

੯੭੩ 

੯੯੦ ` 

8੭੩ 

੪੯੧ 

`੧੫੦ 

੧੪੯ ` 
੯੯੬8 
੫੧੮ 

2੬੭ 
੭੮੪ 

੧੦੦੯ 

੧੦੧੩ 

੧੧੯੮ 

੫੩੨ 

੩੨੨ 

੫੯੭ 

੩੭੭ 

੩੫੩ 

੪੯੫ 

੨੨੪ 

੧੩੦੪ 

੯6੨. 

੧੪੬ 

੯੫੯ 

੩੧੯ 

_੯੧ 

੧੨੯੨ 



_ ਅਠਵੈ ਕੌਧ ਹੋਆ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ __ ਅਠਨੈ ਕ੍ਰੋਧੂ.ਹੋਆ ਤਨ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧,੨ __ਅਠੀ ਵੇਪਰਵਾਹ ਰਹਨਿ 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਅਢੁ ਨ ਲਹੰਦੜੋ ਮੁਲੁ 

ਆਸਾਂ ੫ ਅਣਹੋਦਾ ਅਜਗਰੂੁ ਭਾਰੂ ̀  
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪, ੩ _ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਢੇ 

ਆਸਾ ੩ ਅਣਹੋਦਾ ਨਾਉਂ ਧਰਾਇਓ 

ਭੈਰਉ ੫ ਅਣਹੋਦਾ ਭਾਰੁ ਨਿੰਦਕਿ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਅਣਜਾਣਤ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ 

ਮਲਾਚ ੧ ਅਠਡੀਨਾ ਕਿਛੂ ਕਹਣੁ __ 
ਆਸਾਂ ੧ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਸੀ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ 

. ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਅਤਿ ਊਚਾਂ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ 
ਕਲਿਆਨ ੪ ___ ਅਤਿ ਊਤਮ ਅਤਿ ਉਤਮ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ___ ਅਤਿ ਊਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਅਤਿ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ 

ਸਿਰੀਰਗੂ ਵਾਰ ੪.੩ ਘਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਸੁੰਦਰੀ 

ਆਸਾ ੫ ਅਤਿ ਸੂਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ 
ਗਉੜੀ ੫ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ 

ਗਉੜੀ ੫ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ___ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁ ਚਤੁਰ 

ਆਸਾਂ ੫ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰਿ ਬਿਚਖਨਿ 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ___ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ 
ਸੂਹੀ ੫ ਅਤਿ ਕੁਚੀਲ ਮਿਲੈ ਜਮ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ਅਤਿ ਕਰੋਧ ਸਿਉ ਲੂਝਦੇ 
ਆਸਾ ੫ ਅਤਿ ਗਰਬੈ ਮੋਹਿ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩੧ __ ਅਤਿ ਡਾਹਪਣਿ ਦੁਖੁ ਘਣੋਂ 
ਸੂਹੀ ੫ ਅਤੀਤੁ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ 
ਮਲਾਰ ੧ ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਡਣੈ ਕੀ 

ਸੂਹੀ ਪ ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ`ਸੰਝਸਿ 
-ਆਸਾ ੩ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰ ' 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ਪਵੈ ਖੁਹਿ 

ਗਉੜੀ ੫ ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ 
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੧੩੭ । ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ 

੧੪੬ | ਬਿਲਾਵਲ ੧ 

੭੦੮ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ 

੩੭੩ | ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 

੫੮੯ । ਮਾਰੂ੧ _ 
੧੩੮੪ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

੪੩੪ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ 

੧੧੪੫ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 

੧੧੬੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

੧੨੫੬ । ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ 

੪੩੭ ! ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

੯੩੪ | ਕਲਿਆਨ ੪ 

੭੩ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 
੬੫੭ | ਬਸੰਤ ੧ 

੫੬੨ | ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ 

੧੩੨੪ | ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ 

੫੩੯ | ਮਲਾਰ ੩ 

੫੫ | ਆਸਾ ੪ 

. ੯੦ | ਮਾਰੂ ੫ 

੧੨੫੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

੩੭੪ | ਗਉੜੀ ੧ 

੨੭੯ | ਧਨਾਸਰੀ ੪ 

੨੫੩ | ਕਾਨੜਾ ੪ 

੫੩੪ | ਮਾਰੂ ੧ 

੩੭੪ | ਤੁਖਾਰੀ ੪ 

੫੩੪ | ਗੋਂਡ ੫ 
੨੮੨ | ਗਉੜੀ ੫ 

੭8੧ | ਮਾਰੂ ੧ 

੧੦੮੯ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

_੩੭੪ | ਗਉਂੜੀ ੧ 
੧੦੯੧ | ਮਾਰੂ ੧ 

- ੭੩੮ ।| ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

੧੨੫੭ | ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ 

੭੫੯ | ਮਲਾਰ ੧ 

੯੩੧ | ਕੇਦਾਰਾ ੫ 

੩੬੨ | ਆਸਾ ੧ 

_ ੯੫੩ । ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 
੨੫੧ | ਗਉੜੀ ੧ 

ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹੰਨਾ ___੧੫ ੫੪੨ 
ਅਤੀਤ ਕੁਏ ਮਾਰੇ ਬੈਰਾਈ ੯੮੪੦ 

ਅਤਿ ਮੋਲੂ ਅਫਾਰਾ ੧੪ ੫੭੦ 

ਅਤੰਤ ਆਸਾ ਆਥਿਤੁ ੩ ੧੩੫੪ 
ਅਤਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਨਾਮੁ ੧ ੧੦੪੨ 
ਅਤਿ ਰਸਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ __੨ ੧੩੩੨ 
ਅਤਿ ਰਚਿਓ ਕਰਿ ਲੀਨੋ ੩ ੬੭੧ 
ਅਤੁਲ ਅਤੁਲ ਅਤਲੁ € 6 

ਅਤੁਲ ਅਥਾਹ ਅੜੋਲ ੬ ੮੮8 

ਅਤੁਲੁ ਕਿਉਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਇ __੩ ੭੯੭ 

ਅਤਲੁ ਕਿਉਂ ਤੋਲੀਐ ਵਿਣੁ ੧ ੧੨੮੨ 

ਅਤੁਲਾ ਤੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ੩ ੧੩੨੫ 

ਅਤੁਲ ਬਡਾਈ ਅਚੁਤ £' ੧੩੬ 

ਅਤਿ ਲੁਬਧ ਲੁਭਾਨਉਂ _ ੧੮ ੧੧੮੭ 

ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ ੧੭ ੬੯੩ 

ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ੧੯ ੮2 

ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ __, ੬ ੧੨੬੦ 

ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਬਚਨਿ __੭ ੪੪੨ 
ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ___੫ ੧੦੦੨ 

ਅਦਿਸਟੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ੩ ੯੧੦ 

ਅਦਿਸਟੁ ਦਿਸੈ ਤਾ ੧੨ ੨੨੨ 

ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ੧੫ ੬੬੮ 

ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ _੭? ੧੨੯੬ 

ਅਦ੍ਰਿਸਟ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ੧੯ ੧੦੪੧ 

ਅਦ੍ਿਸਟੁ ਅਗੋਰਰੁ ਪਕੜਿਆ ੯ ੧੧੧੪ 

ਅਦ੍ਰਿਸਟੇ ਕਰਤਾ ਦ੍ਰਿਸਟੋ ੪ ੮੬੨ 

ਅਦਲੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ੧੭ ੧੯੯ 
ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ੧ ੧੦੪੦ 

ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸੁ _ ੧੯ _ ੩੮ 
ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਹਾ ੯ _੨੨੩ 
ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ੪ ੧੦੩੯ 

ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਮ _੮ _ ੩੩ 

ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਲੇ ੧੫ ` ੬੫੬ 
ਅਧਿਕ ਸੁਆਦ ਰੋਗ ੫ ੧੨੫੫ 

ਅਧਿਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ੪ ੧੧੨੧ 

ਅਧਿਕ ਤਿਆਸ ਭੇਖ ੨ ੩੫੨ 

ਅਧਿਕ ਬਕਉ ਤੇਰੀ ਲਿਵ, ੧੫ ੧੩੩੦ 

ਅਧਿਕ ਬਿਥਾਰੁ ਕਰਉ ੧੨੧੫੩ 



ਅਧਕੀ ਤਿਸ਼ਨਾ /ਵਿਆੈ 

ਗਉੜੀ ੧ ਅਧਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਆਪੈ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਅਧੁ ਗੁਲ੍ਹਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚੁਗਣੁ 
ਆਸਾ ੫ ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ ___ ਅਧਰੈ ਧਰੇ ਧਾਰਣਹ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ____ ਅਧ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖੁ 
ਆਸਾਂ ੫ ਅਨ ਸਿਉਂ ਤੋਰਿ ਫੇਰਿ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਅਨਹਤ ਸੁੰਨੂ ਕਹਾ ਤੇ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਅਨਹਤ ਸੁੰਨਿ ਰਤੇ 
ਸੂਹੀ ੫ ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ 

ਜੈਤਸਰੀ ੪ ਅਨਹਤ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ 
ਗਉੜੀ ੫ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ 
ਮਾਝ ੩ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ਅਨਹਤਿ ਰਾਤੇ ਇਹੁ ਮਨੁ 
ਮਾਰੂ ੧ ਅਨਹਤਿ ਲਾਲਾ ਬੇਧਿਆ 
ਗਉੜੀ ੫ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਹਿ 
ਆਸਾ ੧ ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ 
ਆਸਾ ੧ ਅਨਹਦ ਸੁਣਿ ਮਾਨਿਆ 
ਭੈਰਉ ੫ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਚਰਜ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ _ _ ਅਨਹਦ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣੇ _ 
ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ___ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਹੋਤ 
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ਅਬ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉਂ ੧੯੬੭੦ 

ਅਬ ਮਨੁ ਛੂਟਿ ਗਇਆ ੨ ੭੦੫ 
ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੂ ੧੧ ੩੩੯ 
ਅਬ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ੧੪ ੨੦੨ 

ਅਬ ਮੋ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ੧੫ ੭੪੬ 
ਅਬ ਮੌਰੋ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ੧੩ ੧੨੧੩ 
ਅਬ ਮੋਰੋਂ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ੨ ੧੨੧੦ 

ਅਬ ਮੋਰੋਂ ਨਾਕੂਰ ਸਿਉ ਮਨੁ __੧੭ ੧੨੧੦ 

ਅਬ ਮੋਰੋ ਨਾਚਨੋ ਰਹੋ ੬ ੧੨੦੩ । 

ਅਬ ਮੋਰੋ ਪੰਚਾ ਤੇ ਸੰਗੁ ੧੩ ੧੨੧੦ 
ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ੧੧ ੩੯੨ 
ਅਬ ਰਹੇ ਜਮਹਿ ਮੇਲ ੧੩ ੧੨੨੯ 

ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ੯ ੧੪੦੦ 

ਅਬਰਨ ਬਰਨ ਸਿਉਂ __ ੯ ੧੧੬੨ 
ਅਬਰਨ ਬਰਨ ਘਾਮ ______੧੫ ੧੧੬੨ 
ਅਬਲ ਬਲੁ ਤੋੜਿਆ ੨ ੧੧੦੬ 
ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ੫ ੯੪੯. 

ਅਭਿਆਗਤ ਏਹ ਨ ੨ ੧੪੧੩ 

ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਪੀਅਨਿ _੩ _੯੪੯ 

ਅਭਿਆਗਤ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ੬ ੯੪੯ 

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਨਾ ੧ ੪੭੨ 

ਅਭੁਖੁ ਭਖਹਿ ਭੁਖੁ ਤਜਿ ੩ ੧੨੯੦ 
ਅਭਗ ਸਭਾ ਸੌਗਿ ੧੦ ੩੯੩ 

ਅਭਾਗੇ ਤੈ ਲਾਜ ਨਾਹੀ ਬਦ ੮੬੨ 

ਅਤੈ ਦਾਨੂ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਪਾਇਓ _੧੯ ੧੨੯੯ 
ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਪੁਰਖ ੬ ੮੨੦ 
ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਤਾ ਕਾ ੫ _੯੪੯ 

ਅਭਰ ਭਰੇ ਪਾਯਉਂ ਅਪਾਰੁ 
ਅਭੂਲੁ ਨ ਭੂਲੈ ਲਿਖਿਓ 

ਅਮਿਉ ਅਮਿਉ ਹਰਿ ਰਸੁ 
ਅਮਿਉ ਰਸਨਾ ਬਦਨਿ 

ਅਮਿਅ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਭ ਕਰੈ 

ਅਮਿਅ ਨਾਮ ਜਾ ਕਉ 

_ ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ 

ਅਮੋਘ ਦਰਸਨ ਆਜਨੀ 

ਅਮੋਘ ਦਰਸਨ ਬੇਅੰਤ 
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ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ 
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ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ 

ਅਮਰਾ ਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰਹੁ 
` ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ 

ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾਂ ਪਦੁ 

ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ 

ਅਮਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ 
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ਆਪਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗਤੁ ੧੯ ੧੦੨੨ 
ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪਿ ਸਮਾਏ __੧੧ ੬੮੮ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪਿ ਖਪਾਏ __੧੨ ੧੦੨੦ ` 
ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ __ ੧੪ ੯੩੧ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ੧੫ ੩੪੯ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ੧੬ ੫੭੮ ` 
ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਸਭੁ ੧੪ ੮੪੧ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ੫ ੧੦੯੦ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ੧੩ ੮੪੧ 
ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਖਪਾਏ ੧੨ ੧੦੬੨ 

ਆਪਿ ਉਪਾਇਂ ਖਪਾਇਦਾ ੧੨ ੭੮੫ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਤੈ ਆਪੇ ੪ ੧੨੯ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਥਾਂਪਿ ੧੪ ੪੧੩ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਦਾਨੁ ਸਮਾਹੇ ੫ ੧੦੨੫ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ੭ ੧੧੨ 
ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ੧ ੧੨੩੮ 

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਮੇਦਨੀ ਆਪੇ ੯ ੧੨੯੮ 

ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਰਚਿਓਨੁ ੧੮ ੧੦੭੬ 

ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ੬ ੧੭੯ 
ਆਪਿ ਉਪਾਵਹਿ ਆਪਿ ੪ ੧੦੮੩ 
ਆਪਿ ਉਪਾਵਣਹਾਰ ਆਪੇ __'੧੯ ੫੧੮ 

ਆਪਿ ਉਪਾਵਨ ਆਪਿ ੧੪ ੮੦੩ . 

ਆਪਿ ਉਲਾਮੇ੍ ਚਿਤਿ ੧੪ ੩੪੯ 
ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ _੨ ੧੦੪੬ 

ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਸਭਨਾ 2੭ ੧੦੪੫ 

ਆਪੇ ਆਇ ਵਸਿਆ ੫ ੧੦੪੮ 

ਆਪਿ ਅਕਾਰੁ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ _੧੨ ੮੬੩ 

ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ੧੪ ੯੩੮ 

ਆਪੇ ਆਖਣੁ ਆਪੇ ਜਾਣੂ ___ ੧੮ ੯੫੧ 
ਆਪਿ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਦਾ ੧੭ ੬੦੬ 

ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ੧੫ ੯੩੧ 
ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਪੁਰਖੁ ੧੦ ੮੩੯ 

ਆਪੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ੨ ੫੫੪ 

ਆਪੇ ਦਸ ਅਠ ਵਰਨ ੧੬ ੫੫੩ 

ਆਪੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ੧੮ ੬6੪ 

ਆਪਿ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂ ੩ ੨੯੪ 



ਆਪਿ ਅਤੀਤ ਅਜੋਨੀ ਰ ਰ ਕਲ ___ ਅਧਸ ਕਉ ਜੋ 



_ਆਪੇ ਸੂਰਾ ਅਮ੍ਰ 

ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘੁ ਕਰਿ 

ਆਪਸ ਕਊਂ ਬਹੁ ਭਲਾ ੧੪ ੬੦੧ 

ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਨਿਵਰ ੨ ੧੧੦੩ 

ਆਪੇ ਸਕਤਾ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ੧੪ ੧੨੪੨ 

ਆਪੇ ਸਕਤੀ ਸਬਲੁ ੧੯ ੧੦੮੧ 

ਆਪੇ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੇਵੈ ਕਰਤਾ ੧੬ ੫੫੧ 
ਆਪੇ ਸੂਖਮੂ ਭਾਲੀਐ ੧੭ ੫੫੬ 
ਆਪਿ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ੧੭ ੧੦੮੧ 

ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਸਦਿ ਬਹਾਲੈ ੧ _੫੫੧ 
ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਮੀਤ ੧੦ ੧੧੯੦ 

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਆਪੇ ਬੋਹਿਥਾ __ ੧੧ 
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥਾ ਪਿਆਰਾ _ ੧੬ 

੫੧੭ 
੬੦੪ 

_ ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ __ ੧੭ _ ੫੪ 

ਆਪੇ ਸਗਲੇ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ ___੧੬ ੧੨੧੬ 
ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ੧ ੧੦੨੧ 
ਆਪੇ ਸਿੰਝੀ ਨਾਦੁ ਹੈ _ ੧੨੬੦੫ 

`` ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ੪ ੧੦੫੦ 

_ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ੧੬ ੧੦੫੩ 

ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਚੁ ਵਰਤਾਏ ੯ ੧੦੫੩ | 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ੧ ੧੦੬੭ । 

ਆਪਿ ਸਚਾ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ੧੩ ੧੦੧੧ 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ _` ੧੮ ੧੦੬੫ | 

_ ਆਪੇ ਸਚੁ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜਿ __੪ ੮੩੯ 
ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸੰ ੧੧ ੧੦੨੧ 

_ ਆਪੇ ਸਚੁ ਧਾਰਿਓ ਸਭੂ ੧ ੧੦੭੪ 
ਆਪਿ ਸਾਜ਼ੂ ਧਾਰੀ ਸਭ ____ ੧੬ ੨੯੪ 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਬਖਸਿ ਲਏ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ? ੧੪੨੦ 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਬਖਸਿ ਲਏ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ੮ _੫੭੧ 
ਆਪੇ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸਚੁ __ ੧੩ _ ੨੫ 
ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ੩ ੧੩੩੫ 

_ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ੫ ੭੨੨ 
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਅਵੁਰ-ਨ . ੧੭ ੧੦੬੦ 

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸਭ ਕਾਰੈ ਲਾਏਂ _._ ੧੫ ੧੨੬੯ 
`_ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ __੧੨ ੧੦੫੩ 

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ਸਿਰਿ ੨ ੯੧੨ 

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪਿ ੭ ੪੭ਪ 

_ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ੬ ੬੬੬ 

ਆਪਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨੇ ਰੁਲਈ ਰ੍ ੧ ੧੯ 

ਰੀ 

_ ਆਪਿ ਸਾਜੇ ਥਾਪਿ ਵੇਖੈ ੧ 
ਆਪੇ ਸੰਜਮੁ ਆਪੇ ਜੁਗਤਾ ___ ੧੮ 
ਆਪੇ ਸੰਜਮਿ ਵਰਤੈ ੨ 
ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ੧੩ 

ਆਪਿ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪਿ ਵਖਾਣੀ _ ੯ 
ਆਪ ਸੁਣੈ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ੧੫ 
ਆਪਸ ਤੇ ਊਪਰਿ ਸਭ ੩ 
ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ੧੨ 

ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪੁ ਖਾਇਆ ੫ 

ਆਪੇ ਸੂਤੁ ਆਪੇ ਬਹੁ ਮਣੀਆ _ ੧੯ 
ਆਪੇ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਚਾ __ ੧ 

ਆਪਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ 5 

ਆਪੇ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੂ ੧੯ 

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆਂ ਸਭੁ ਸਿ. 

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਿ ਸਬਦੁ ਰਤ 

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ _ ੪ 

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ੧੩ 

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਹੈ ਚੇਲਾ _੧੩ 
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਹਰਿ ਆਪੇ ੭ 

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਆਪੇ _੮ 
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬੰਦੁ ਬੀਚਾਰੇ _੧੯ 

-ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਮੁੰਦੁ ੧੦ 

_ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ 
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਪੂਰਾ __- __੪ 
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ __ ੮ 
ਆਪੇ ਸਦੇ ਢਿਲ ਨ ਹੋਇ __ ੧੬ 

ਆਪੋ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕੁ ਵੀਚਾਰੀ __`੨ 
ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਆਪੇ ਨੀਸਾਨੁ ___੧੫ 

ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ੧੪ 

ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰੁ ਲਹ 

ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਮੰਨਿ ੧੪ 

ਆਪੇ ਸੋਭਾ ਸਦ ਹੀ ਪਾਏ ੫ 

ਆਪੇ ਸਭੁ ਘਟੁ ਅੰਦਰੇ ੧੬ 

ਆਪੇ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ੧੨ 
ਆਪੇ ਸਭਨਾ ਮੰਝਿ ੧੧ 

ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ ੬ 
ਆਪਿ ਸਮੁੰਦੁ ਆਪਿ ਹੈ. 9 

ਆਪੇ ਸੂਰਾ ਅਮਰ ਚਲਾਇਆ __ ੧ 

੭੬੭ 

੧੦੪੭ 

੫੫੪ 

੬੦੪ 

੧੦੭੫ 

੧੧੦ 

੮੮੩ 

੧੬੦ 

੪੯੦ 

੬੦੪ 

੧੦੭7 

੨੮੫ 
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੨੯੪ 

੨੪੬ 

੮੦੭ 

੧੦੨੫ 

੬੦੫ 

੪੧ 

9੬੭ 

੨੨੪ 

੬੯੯ 
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੧੦੬੦ 

੧੧੭੩ 

੧੩੪੪ 

੧੦੨੨ 

੭੯੫ 

੧੨੬੦ 

੧੦੫੬ 

_੧੨੫ - 

ਵੀ 

੫੫੫ 

੫੫੨ 

੯੬੬ 

੯੩੩ 

੫੫੨ 

੧੦੮੨ 



ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ 
ਸੋਰਠਿ ੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰੁ ੩ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਆਸਾ ੫ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਗਉੜੀ ੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 
ਮਾਰੂ ੩ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਭੈਰਉ ੫ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

੧੯ 
ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਇਦਾ __ _ ੫ 

_ਅੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜੀਅਨੂ ਆਪਿ __ ੨ 
ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ੧ 
ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ੪ 
ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪਿ `੧੬ 

ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ___ ੧੩ 
ਆਪੇ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਪੈ ਲਾਇਆ _੭ 
ਆਪੇ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਏ __੧੨ 
ਆਪੇ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਏ __੧੨ 
ਆਪੇ ਸੂਰ ਕਿਰਣਿ ੧੭ 
ਆਪੇ ਸੁਰਗੂ ਮਛੂ ਪਇਆਲਾ __ ੧੫ 
ਆਪੇ ਸਿਰਜੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ __ ੧੪ 
ਆਪੇ ਸਰਣਿ ਪਵਾਇਦਾ ੧੯ 
ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਨੂ 

__ ਆਪੇ ਸੂਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਨੁ ੧੫ 

ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਸੂ ਵੀਚਾਰਸਿ __੧੬ 

ਆਪਿ ਸਿਰੰਦਾ ਸਚਾ ਸੋਈ ੧੨ 

ਆਪੇ ਸੂਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬਾ ੯ 

ਆਪਿ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ __ ੬ 
ਆਪਿ ਸਰਾਫੁ ਕਸਵਟੀ ੫ 
ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ __੧੩ 
ਆਪੇ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ ੧੫ 

ਆਪੇ ਸਿਵ ਸੰਕਰ ਮਹੇਸਾ ੯ 
ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਦਾ ੧੦ 

ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈਅਨੁ ੮ 

ਆਪੁ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈ ਮਿਲਹਿ __ ੧੭ 
ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ੧੩ 

ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਅਨੁ ੧੮ 
ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ੧੬ 
ਆਪੇ ਸਿਵ ਵਰਤਾਈਅਨੂ ___੧ 

ਆਪੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸਦਾ ੧੭ 

ਆਪਿ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ੧੫ 
ਆਪ ਹੀ ਅਛੁਲੁ ਨ ਜਾਈ ੧੬ 

` ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤ __ ੧੦ 

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਅਪਿ ਵਰਤੈ __ ੬ 
ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਨਿਰਮਲਾ 8 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪, ੩ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪਿ ੧੬ ੧੨੪੮ 
ਹਰ 

`੬੦6੬ 

੯੫੫ 

੧੦੮੯ 

੯੯੪ 

੯੪੯ 

੧੦੫੯ 

੮੪੧ 

੧੦੨੦ 

੧੦੬੧ 

£-॥ ੦੬੦ 

੧੦੨੧ 

੧੦੪੬ 

੧੭੪ 

੯੪੦ 

੭੯੫ 

੧੩੪੫ 

੧੦੬੨ 

੫੫੩ 

੯੧੨ 
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੮੭੬ 

੧੧੫੦ 

੫੫੩ ̀ 

੬੦੬ 

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ 
ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ 

ਆਪੇ ਹੋਇਓ ਇਕੁ ਆਪੇ 
ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ 

ਆਪਹਿ ਏਕੂ ਆਪਿ ਬਿਸਥਾਰੁ 
ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਪਿ ਹੀ 
ਆਪਹਿ ਸੂਖਮ ਆਪਹਿ 

ਆਪੇ ਹੀ ਸਚੁ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ 
ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਤਧਾਰੂ ਹੈ 
ਆਪਹਿ ਸੁੰਨ ਆਪਹਿ ਸੁਖ 
ਆਪਹਿ ਸੁਨਤ ਆਪ ਹੀ _ 
ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਪਿ ਹੈ 
ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਪਿ ਹੈ 

ਆਪਹੁ ਹੋਆ ਨਾ ਕਿਛੁ 
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ਗਉੜੀ ੫ ਆਪੁ ਗਇਆਂ ਤਾ ਆਪਹਿ __੨ ੨੦੨ । 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਆਪੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ੧ ੯੩੭ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩, ੧ ਆਪੁ ਗਇਆ ਗੂਮੁ ਭਉ ੨ ੧੦੯੩ 

ਸੋਰਠਿ ੪ ਆਪੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਹੈ ੬ ੬੦੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ੧੩ _ ੫੪ 

ਗਉੜੀ ੫ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ . . ੭ ੨੮੫ 

ਸੋਰਠਿ ੪ ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਇਦਾ ੧੪ ੬੦੬ 

ਗਉੜੀ ੩ ___ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ - ੧੦੨੪੬ 
ਮਾਰੂ ੩ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ੬ ੧੦੫੭ 

ਮਾਝ ੩ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ _ ੧੭ ੧੨੫ | 

ਮਾਰੂ ੩ ੧੮ ੧੦੪੫ 

ਖਿਹਰੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਆਪੇ ਛਿੰਝ ਪਵਾਇ' 

ਆਪੇ ਗੈਪੀ ਆਪੇ ਕਾਨਾ 

ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ 
ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਆਪੇ ਹੈ ਪਰਗਟੁ 

ਆਪਿ ਗੁਪਤਾ ਆਪਿ ਮੁਕਤਾ 

ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੈ ਆਪੇ 
ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤੈ ਸਭ 
ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ 

ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹਰਿ 
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ 
ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ 
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ਆਪ ਡੁਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮਹਿ 

ਮਾਝ ੫ ਆਪਣਿਆ ਸੰਤਾ ਨੋ ਆਪਿ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ ਆਪਣਿਆ ਸੇਵਕਾ ਕੀ ਆਪਿ 

ਆਸਾਂ ੩ ਆਪਣੈ ਅਹੰਕਾਰਿ ਜਗਤੁ 
ਮਲਾਰ ੫ ਆਪਣਿਆ ਜੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ 

ਸੋਰਠਿ ੩ ਆਪਣਿਆ ਦਾਸਾ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਗੂਜਰੀ ੩ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਪਾਏ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪ _ ਆਪਣੀ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪਰਤੀਤਿ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪,੩ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮੁ 
ਮਾਰੂ ੩ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪੇ 
ਮਾਰੂ ੩ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਵਿਚਹੁ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਆਪਣਿਆ ਭਗਤਾ ਕੀ 

ਆਸਾ ੩ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਵਿਟਹੁ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ___ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧੨ __ ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣੈ ਦੇ ਕੁਚਾ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਆਪਣ ਹਥੀ ਜੋਲਿ ਕੈ 
ਆਸਾ ੩ ਆਪਣੈ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ __ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਿ 

ਸੂਹੀ ੪ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ 

ਤਿਲੰਗ ੧ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ 

ਸੂਹੀ ੫ _____ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੁ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪਿ ਆਪੇ 

ਆਸਾਂ ੩ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ 

ਆਸਾ ੧ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪, ੩ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜ਼ਰਿ 

ਗਉੜੀ ੩ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੈ 

ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਟ 

ਭੈਰਉ ੫ ਅਪਣਾ ਖਸਮੁ ਜਨਿ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਖਿ ਲੈ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਆਪਣੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਆਪੇ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੰਨਿ 
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੫੬੦ 
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੧੪੮ 

੧੩੭੭ 

੪੨੫ 

੯੬੫ 

੭੩੬ 

9੨੨ 

੫੩ 

੭8੩ 

੯੬੫ 

੩੬੧ 

੩੫੧ 

` ੫੧੧ 

੩੧੪ 
੧੫੯ 
੬੬੫ 

੧੧੩੭ 
੩੪ 

੮੮੩ 
੫੬੦ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਰਸੁ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਆਪਣੈ ਘਰਿ ਤੂ ਸੁਖਿ ਵਸਹਿ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ ਆਪਣਾ ਚੋਜੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ 
ਬਸੰਤ ਵਾਰ ੫ __ ਆਪਣੇ ਚਰਣ ਜਪਾਇਅਨੁ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਗਵਾਵਹਿ 

ਮਾਝ ੫, ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪਿ ਜਪਾਈ 

ਮਾਝ ੩ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ 

ਸੂਹੀ ੫ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ 
ਸੋਰਠਿ ੩ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪਤਿ 
ਸਲੋਕ ੫ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ 

ਮਾਰੂ ੫ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ 
ਮਾਰੂ ੩ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰੁ ਆਪੇ 
ਭੈਰਉ ੩ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੈ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ੩ ਆਪਣਾਂ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਤੀ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪,੩ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਿ ਰਹਾ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੩ _ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ ਨ ਪਛਾਣਹੀ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੩ ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨੁ 

ਸੂਹੀ ੫ ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ 
ਮਲਾਰ ੩ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ 
ਮਾਰੂ ੩ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਹੁ ਕਿਨਿ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ 
ਸੋਰਠਿ ੩ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ 
ਆਸਾਂ ੩ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੁਮ ਕਰਹੁ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਹਿ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਰਖੁ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ ਆਪਣੀ ਮਿਤਿ ਆਪਿ ਜਾਣਦਾ. 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ 
ਆਸਾ ੧ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ 
ਗਉੜੀ ੩ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ 

ਸਲੋਕ ੩ ਆਪਣੈ ਰੋਹਿ ਆਪੇ ਹੀ ਦਝੈ 
ਮਾਰੂ ੩ ਆਪਣ ਲੀਆ ਕਿਛੂ ਨ 
ਮਾਝ ੫ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੁੜਿ 

ਗਉੜੀ ੧ ____ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਭੂ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੩ _ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ 
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੧੬ 

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸੰਤ ਚਰਨ ___੧੩ ੧੩੪੧ 
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ __੧੫ _੧੩੬ 
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ੧੩ ੨੮੮ 
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਹੋਈਐ ੮ ੭੫੦ 
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਪਰੀਐ ੪ ੮੨੪ 
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ _ ੩ _੧੩੫ 
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਮਿਟੈ ੧੮ ੧੮੩ 
ਆਪੇ ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਸਚੁ ਨਿਆਈ ੧੩ __੯੭ 
ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਲ ਉਧਰੇ ___ ੧੧ ੮੫੨ 
ਆਪੇ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ੧੨ ੭੮੫ 
ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ੧੯ ੨੯੬ 
ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਸਰਨਿ ੬ ੨੯੮ 

ਆਪੇ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹੈ ੩ ੬੦੬ 
ਆਪੇ ਤੰਤੂ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਸਭੁ __ ੧੬ ੫੫੩ 
ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ੩ ੩੦੦ 
ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ੧੩ _੯੬੦ 
ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਲ ਜਗਤੁ ੬ ੫੧੩ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸੰਗਤਿ ਸਭ ਉਧਰੈ __੨ ੫੦੩ 
ਆਪਿ ਤਰੇ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਤਾਰੈ __੩ _੩੫੩ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ੧੯੧੬੦ 

ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ _ ੧੯ ੧੧੩੧ 
ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ _ ੧੪ ੬੬੨ 
ਆਪ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ੩ ੧੨੫ 

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ _ ੧੨ ੨੩੦ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਹਰਿ੧੩ _੧੨੮ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ੧ ੧੦੭੬ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ _ ੧੫ _੮੭79 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ _ ੧੬ ੧੩੦ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਭੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤਰਾਈਐ ੧੨ ੧੩੪੮ 
ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਤਾਰਹਿ ੮ ੧੦੩੯ 
ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸੰਗੀ ਤਰਾਹਿ __੧੪ ੧੩੧੮ 
ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰਹਿ ੭ 

ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ੧੬ 

ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਉਧਰਣਹਾਰ ੧੦ 

ਆਪਿ ਤਰੈ ਜਨੁ ਪਿਤਰਾ ਤਾਰੇ _੧੩ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਭੀ ਸੋਇ 

੧੧੫੫ 

੧੧੭ 

੩੬੨ 

੧੦੨੬ 

2. ੬66" 

`ਆਪੇ ਤੀਰਥੁ ਤੁਲਹੜਾ ੧੦ 
ਆਪੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਆਪੇ ਮੁਕਤਾ ੬ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਪਿਤਰੀ ੧੮ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ੧੦ 
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ਆਪੇ ਦੋਇ ਪਿਆਰੋਂ 

_ ਆਪੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੋ ਸਹਜਿ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਆਸਾਂ ੧ 
ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ 

ਸੁਹੀ ੧ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

ਸੋਰਠਿ ੧ 

ਮਾਰੂ ੧ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ 

ਆਸਾਂ ੧ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 

ਭੈਰਉ ੧ 
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ਮਾਰੂ ੧ 
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ਆਸਾਂ ੧ 
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_ ਆਪੁ ਨ ਗੰਨਹਿ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਬਿਲਾਵਲ ੩ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 
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ਆਪਿ ਨਿਤਾਣਿਆ ਤਾਣੁ ਹੈ __੬ 
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ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਸਭ ਨਥੀਅਨੁ ___ ੧੪ 

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ __੭ 

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ ੧੯ 

ਆਪਨ ਦੇਉ ਦੇਹੁਰਾ ਆਪਨ __੧੫ 

ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ੧ 

ਆਪਿ ਨ ਦੇਹਿ ਚੁਰੂ ੫ 
ਆਪਿ ਨ ਦੇਹੁ ਤ ਲੇਵਉ ੧੪ 

ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ __ ੧੯ 

ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੋਇ ੯ 

ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਭਾਉ ੫ 
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ਆਪਨ ਨਗਰ ਆਪ _. 2 
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ਆਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇਆ ਚੀਤਿ _ ੧੦ 
ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ੧੯ 

ਆਪਿ ਨ ਬਉਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ _ ੧੪ 

ਆਪਨ ਬਚਨੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ _੧੫ 
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ਆਪਨੇ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ___ ੬ 
ਆਪਨ ਬਿਭਉ ਆਪ ਹੀ ੧੫ 
ਆਪੁਨੀ ਭਗਤਿ ਨਿਬਾਹਿ 2 
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ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 

ਆਸਾਪ _ 

ਮਾਰੁ ੧ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ 

ਮਾਰੂ ੫ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ 

ਆਪੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ __੧੪ 
ਆਪੇ ਪਾਸਾ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ੧੬ 
ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ ੧੫ 
ਆਪਿ ਪਕਾਵੈ ਆਪਿ ਭਾਂਡੇ ___੧੯ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਨਿਰਮੁਲੁ ੧੧ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਸਭਿ ਗੁਣ __ ੧੯ 

` ਆਪਿ ਪਛਾਣੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ __੨ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ _ ੫ 

ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਸਚੂ ਜਾਣਹਿ ੧੭ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲੈ __੩ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ੧੪ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ੧੫ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਘਰਿ ਵਸੈ ੧੭ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ___੧੭ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ੪ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ੧੦ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ੧੬ 
ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ੧੦ 

ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਆਪੈ ਆਪ ੧ 
ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਜਾਨੈ ___੧੬ 
ਆਪੁ ਪਛਾੜਹਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲਿ __ ੮ 

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਉਪਰਿ ੧੪ 
ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਆਪਿ ੧੪ 

ਆਪੇ ਪਿੰਡੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ੧੭ 
ਆਪੇ ਪੇਡੂ ਬਿਸਥਾਰੀ ਸਾਖ ___ ੧੬ 
ਆਪਿ ਪਤੀਜੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਠੀ __੧੮ 

ਆਪੇ ਪਤਣੁ ਪਾਤਣੀ ਪਿਆਰਾ _ ੧੬ 

ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾਂ ਹੈ ਆਪੇ __ ੧੮ 
ਆਪੇ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਸੇਵਕ ਕੀ __੧੬ 
ਆਪਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ੧੭ 
ਆਪੇ ਪੰਨੂ ਸਭੁ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ੧੬ 
ਆਪੇ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰਾ ੧੨ 

ਆਪੇ ਪਾਗੂ ਆਪਿ ਧਾਤੂ ਹੈ ੧੧ 
ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਹੀ ੬ 
ਆਪਿ ਪਾਰਸੁ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ __੧੮ 
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ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੇਉ ___ ਐੇ ਓੜੈ ਨਿਬਹੀ 
ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੇਉ ਸਹਾਈ 

ਗਉੜੀ ੫ ਐਸੋ ਪਰਚਉ ਪਾਇਓ ੭ ੨੦੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਛਤ ਸੰਤਸੰਗਿ ੧੭ _੯੧੪ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ __ ੬ ੮੦੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ __ ਐਸੋ ਰੇ ਹਰਿ ਗੁ ਮੌਠਾ ___ ੧੯ ੮੮੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਂਲ __ ੧੨੯੧੪ 

ਤਿਲੰਗ ੧ ਐਸੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ੧੫ ੭੨੨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ੧੦ ੧੯੮ | ਸੂਹੀ ੫ ਐਸੋ ਰਾਜੂ ਨ ਕਿਤੈ ੯ ੭੪੫ 
ਭੈਰਉ ੫ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਛੋਡਿ ਕਰਹਿ ੧੬ ੧੧੩੮ । ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ __ ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੇਰਉ ੧੩ ੮੭੩ _ 
ਗਉੜੀ੫ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ __ ੧੫ ੨੭੦ | ਗਉੜੀ ੫ ਐਸਾ ਰਾਮੁ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ੧੫ ੨੦੦ 
ਗੋਂਡ ੫ ਐਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ੧੦ ੮੬੩ | ਮਲਾਰ ੫ ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਇ ਕੈ ੧੭ ੧੨੭੧ 
ਗੋਂਡ ੫ __ ਐਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਾਹਿ ੧੦ _੮੬੩ | ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ __ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨੁ ੨ ੮੭8 
ਮਾਰੂ ੫ ਐਸਾ ਪੂਭੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ੧੨ ੧੦੭੩ | ਗਉੜੀ ੧ ਐਸਾ ਰਾਮ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ੧੫ ੨੨੫ 
ਆਸਾ ੧ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ੬ ੪੧੪ | ਕਾਨੜਾ ਨਾਮਦੇਵ _ ਐਸੋ ਰਾਮ ਰਾਇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ __੧੭ ੧੩੧੮ 
ਤਿਲੰਗ ੪ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੈਸਾਰੁ ੧੦ ੭੨੩ | ਸਾਰਗ ੧ ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ੯ ੧੨੩੨ 
ਭੈਰਉ ੩ ਐਸਾ ਬੂਝਹੁ ਭਰਮਿ ਨ ੧੨ ੧੧੨੮ । ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ _- ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ੪੩੩੨ 
ਸੋਰਠਿ ਨਾਮਦੇ __ ਐਸੋ ਬੇਢੀ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ __ ੮ _੬੫੭ | ਮਾਰੂ ਰਵਿਦਾਸ __ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ੧੨ ੧੧੦੬ 
ਮਾਰੂ ੫ ਐਸਾ ਬਣਜੁ ਕਰਹੁ ਗ੍ਰਿਹ ੧੮ ੧੦੭੨ | ਆਸਾ ੫ ਐਸੇ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ੯ ੪੦੯ 
ਸੋਰਠਿ ਭੀਖਨ ___ ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜਿ ਖਰੀ ___੧੪ ੬੫੯ | ਮਾਰੂ ੧ ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ.ਲਾਲ ੧੮ ੧੦੧੦ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ _ ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਚਰੀ ੧੨੮੫੭ | ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੩ ਐਸਾ ਵਰਤੁ ਰਹੀਜੈ ੧੪ ੧੨੪੫ 
ਆਸਾ ੫ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀ ੧੮ ੩੭੨ | ਗੂਜਰੀ ੧ __ ਐ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਦਿੜਹੁ ੧੩ ੫੦੪ 
ਆਸਾ ੫ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੂਬੇ ੧੫ ੩੭੨ | ਗੂਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ _____੭ ੫੦੫ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਐਸਾ ਬਲੁ ਛਲੁ ਤਿਨ ਕਉ __ ੧੭ ੧੩੪੫ 
ਮਾਰੁ ਕਬੀਰ ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ __ ੧ ੧੧੦੫ 
ਸਿਰੰਰਾਗੁ ਵਾਰ 8, ੩ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉਤਮੁ ੧੪ ੮੮ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ੧੮ ੮੦੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲਹਿ ੧੩ ੮੭7 
ਤਿਲੰਗ ੧ ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਵਰਨ ਮਹਿ ੧੫ ੭੨੧ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਐਸੇ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ੯ ੬੭੬ 

ਗੁਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ੫ _੫੦੫ 
ਗੁਜਰੀ ੧ _ਐ ਜੀ ਕਿਆ ਮਾਗਉ ੧੭ ੫੦੪ 
ਗੁਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਕਾਲੁ ਸਦਾ ਸਿਰ ੧੧ ੫੦੪ 
ਗੁਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਖੋਟੇ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ੩ ੫੦੫ 

ਗੁਜਰੀ ੧ `_ ਐ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਮੇਟੈ _ ੪ ੫੦੫ 
ਗੁਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਆਵੈ ੭ ੫੦੪ 
ਗੁਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ੧੬੫੦੩ 

ਬਸੰਤੁ ੧ ਐਸੀ ਭਵਰਾ ਬਾਸੁ ਲੇ ੧੦ ੧੧੯੦ | ਸਿਰੰਰਾਗੂ ਰ੍ਿਲੋਚਨੁ _ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਿਛੂ ੧੩ ੯੨ 
ਕਾਨੜਾ ੫ ਐਸੀ ਮਾਂਗੁ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ੮ ੧੨੯੮ | ਗੂਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਨਾਂ ਹਮ ਉਤਮ ੧੮ _੫੦੪ 
ਗਉੜੀ ੫ ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਸਭੂ ੧੪ ੧੯੫ | ਗੂਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ੯ ੫੦੪ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਐਸੀ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ੧੮ ੬੭੩ | ਗੂਜਰੀ ੧ ਐ ਜੀ ਭਾਗਿ ਪਰੇ ਗੁਰ ਸਰਣਿ _੧੪ ੫੦੪ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ __੭ ੩੨੭ | ਗੁਜੀ ੧ ਐ ਜੀ ਗਖਹੁ ਪੈਜ ੧੫ ੫੦੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਗਹਿਰ ੧੫ ੯੦੫ 

- ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰੁ 9, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ੪ _੫੫੫ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ੧ ੧੩੬੬ 
ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ _ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਬਿਖਿਆ ੬ ੩੪੬ 
ਗਉੜੀ ੪ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ੮ ੧੬੫ 

੭ 
੯ 

ਆਸਾਂ ੧ ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ੯ ੩੫੯ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਐਥੈ ਓਥੈ ਏਹੁ ਆਧਾਰੁ ੪ ੧੩੩੫ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਐਥੈ ਓਥੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ੧੯ ੧੩੪੬ 
ਆਸਾਂ ੧ ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ___, ੩ ੪੧੫ 
ਮਲਾਰ ੩ ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ੧੧ ੧੨੬੧ 
ਮਾਝ ੫ ਐਥੈ ਓਥੈ ਤੁੰਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ੨ ੧੩੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ 6 %0% 

ਸਾਰਗ ੫ ਐਸੋ ਮਿਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ੧੨੧੦ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਐਸਾ ਜਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮਨਿ ੧੯ ੮੮੩ 



ਵਡਹੌਸ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ 

੬ ੧੦੮੮ 

੧੮ ੧੪੧੫ 

੧੯ ੧੦੩੧ 

੩ ੬੨੮ 

੧੧ ੫੭੯ 

੯ ੨੩੦ 

੧੩ ੧੦੮੭ 

੧੯ ੮੪੨ 

੧੭ 2੬੦ 

੧੨ ੫੧੬ 

੧੫ ੧੧੬ 

_੧੪ ੧੦੫੦ 

੧੫ ੧੬੧ 

੧੦ ੧੦੪੯ 

੧੮ ੫੮੪ 

੧ ੧੦੨੩ 

੧੯ ੪੨੬ 

੧੭? ੧੦2 

੧੪ ੧੩੮੩ 

੧੩ ੫੮੬ 

੧੩ ੨੧ 

੯੯੪ 

੬੭੨ ` 

ਟੀ 

੪ 

੧ ੪੮ 

੯ ੫੮੬ 

੧ ੩੨੦ 

੩ _੨੪ 

੧੪ ੫੧੬ 

੧੩ ੧੩੭੬ 

_੧੦ ੫੪ 

੪ ੧੨੩੭ 

੧੯ ੧੩੬੨ 

੧੩ ੫੦੮ 

੧੦ ੪੫੯ 

੫ ੯੧੭ । 

`__ ਅੰਗੀਕਰੂ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਕਾਢਿ ੬ ੧੨੧੪ 

_ ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ 

ਅੰਡੇ ਬਿਨਾਸੀ ਜੋਰ 

ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਭਗਤਨ ੪__੬੮੧ 
` ਅੰਗੰਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ __ ੬_ ੬੩੧ 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ __ ੧੭ ੧੨੬੮ 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ __ ੩ ੧੨੭੦ 

ਅੰਗੰਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ __ ੧੮ ੫੦੦ 

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ __੨ ੧੦੭ 
__ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਗ ੭ ੧੦੭੨ 
'ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਬੈਰੀ ੧ _੮੮੪ 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਦੋਖੀ ੧੯ ੮੨੬ 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ __੧੯ ੧੩੨੫ 

_ ਔਗਦਿ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤਿ ਨਿਜ ਧਾਰੀ _ ੮ ੧੪੦੫ 
ਅੰਗਦਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਅਮਰੁ __੧੧ ੧੪੦੮ 

ਅੰਚਲੁ ਗਹਿਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ੧੬ ੪੩੧ 

ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ੧੦ _ ੯੭੯ 

ਅੰਚਲੁ ਗਹਿ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ੧੬ ੨੧੮ 
ਅੰਚਲਿ ਲਾਇ ਸਭ ਸਿਸਟਿ __ ੧੩ ੧੦੮ 
ਅੰਚਲਿ ਲਾਇ ਤਰਾਇਆ” ___ ੧੨ ੬੪੦ 

ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ___ ੫ ੧੦੪੦ 

ਔਜਨੁ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ _ ੧੫ ੭੬੬ 
ਅੰਜਨੁ ਦੇਇ ਸਭੈ ਕੋਈ __ ੮ ੧੧੦੩ 
ਅੰਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ ___੧੮ ੭੬੬ 
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਤਾ _ ੧੩ ੧੦੧੬ 

__ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ _੧੧ ੧੧੨ 
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ - ੧੮ _੭੩੦ 
ਔਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ੧੨ _ ੭੩੦ 
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ _੧੬ ੭੩੦ 
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ _੧੪ ੭੩੦ 

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੌਜਨਿ ੧੭ ੩੩੨ 

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ __੪ ੪੬੭ 

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤਜ __੧੫ ੫੯੬ 

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਘਟਿ ੧੦ ੧੧੦੯ 

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਰੂਜ __੧੮ ੧੦੮੪ 

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੂਜਾ _- ੬ ੮੧੬ 
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਕੂਜ __੧੪ ੮੩੫ 

ਅੰਡਜ ਫੋੜਿ ਜੋੜਿ ਵਿਛੋੜਿ ੫ ੮੩੯ 
ਅੰਡ ਟੂਕ ਜਾ ਚੈ ਭਸਮਤੀ ੯ ੧੨੯੨ 

੭ ੧੨੦੪ 



ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਚਲਣਵਾਰਾ 

ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ 
ਅੰਤਿ ਸੰਗ ਕਾਂਹੂ ਨਹੀ 
ਅੰਤੇਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਿਆ 

ਅੰਤਿ ਹੋਵੈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੁ 

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਊਠਿ ਸਿਧਾਰੈ 
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਕੋ ਖਰਾ ਨ 

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਗਗਰੀਆ 

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ 

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ 
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਲਹੈਗੀ 
ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ਲਏ ਫਡਾਈ 
ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ 

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਸੰਗੀ ਨਹ 

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਕਿਛੁ ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ 

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ 
ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ 
ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਮੰਦਰ 

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ਠੇਹ 
ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲਛਮੀ 
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ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਤਸਕਰੁ ੩ 
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ਇਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ੧੫ 
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ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਠਸਠਿ 

ਇਸ ਮਨ ਕਉਂ 

੮ ੧੧੩੪ 

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ੧੮ ੧੨੮ 
ਇਸ੍ਹਾਨੁ ਕਰਹਿ ਪਰਭਾਤਿ _੬ ੧੪੦੨ 

ਇਸਨਾਨੂ ਕਰੈ ਪਰੁ ਮੈਲੂ ੨੧੨੯ 

ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਸੁਗਿਆਨੂ ___੭ ੭੬੬ 
ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰਹਿ ੧੩ ੧੦੪੬ 

ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਜੇਤਾ ਕਰਹਿ _੧੨__ ੩੪ 
ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚਿ __੨ ੧੩੮੯ 
ਇਸ ਨੌ ਵਿਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਤਪੁ _ ੧੫ ੧੩੪੩ 

ਇਸੁ ਪਉੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ੧੫ ੧੦੭੫ 
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ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਇਹ ਬਿਧਿ ਹੈ ਮਨੁ ਜੋਗਨੀ __ ੧੦ ੮੮੩ | ਸੂਹੀ ੧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਥਿ ਕਰਹੁ __੫ _੭੨੮ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋਇ ਨ ਤਰਿਓ __੩ ੮੮੮ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ੫ ੩੪੨ 
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ਮਾਰੂ ੫ ਇਹ ਬਿਧਿ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤੇ _ ੧੩ ੧੦੧੮ | ਮਾਰੂ ੧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਮੋਹਿਆ ੧੭ ੧੦੧੦ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਇਹ ਬਿਧਿ ਦੇਖਿ ਮਨੁ ੧੨ ੧੧੯੨ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ਇਹੁ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ___ ੧੮ _੭੮੯ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ___ ਇਹ ਬਿਧਿ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ___ ੭ ੬੭੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ੫ ੮੮੯ 

ਟੋਡੀ ੫ ਇਹ ਬਿਧਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ੧੫ ੭੧੫ | ਆਸਾ ੫ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਰਿ ਆਪਣਾ ੯੪੦੦ 

ਟੋਡੀ ੫ ਇਹ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਮੈ ਸਾਧੂ ੧੪ ੭੧੫ | ਸਲੋਕ ੩ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਨ ੧੨ ੧੪੧੬ 

ਸੂਹੀ੫ _ ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ੨ ੭੪੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਆਂ ਸਾਧ ਰਵਾਲ _ ੧੨ ੮੯੯ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ _ ਇਹ ਬਾਬੀਹਾ ਪਸੂ ਹੈ ੨ ੧੨੮੩ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਇਹੂ ਮਨੂ ਹੋਆ ਸਾਧ ਧੂਰਿ __ ੧੨ ੧੧੮੪ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ ੭ ੬੨੩ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ੪ ੯੧੫ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ 8, ੩ _ਇਹੂ ਭੋਜਨੁ ਅਲਕੂ ਹੈ ੧੩ ੬੪੫ ! ਗੁਜਰੀ ੩ ____ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਾਸੀ ਸਭਿ ਤੀਰਥ _ ੧੭ ੪੯੧ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ _ ੧੦ ੬੧੭ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੇਤੜਿਆ ੧੮ ੫੧੩ 

ਮਲਾਰ ੩ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਨ ੧੭ ੧੨੬੦ | ਆਸਾ ੧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ੧੦ ੪੧੫ 

ਮਾਰੂ ੧ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਦਿ __ ੬ ੧੦੪੨ | ਮਲਾਰ ੩ ਇਹੁ ਮਨੁ ਖੇਲੈ ਹੁਕਮ ਕਾ ੨ ੧੨੬੦ 

ਆਸਾਂ ੩ ̀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ੬ ੪੨੯ | ਮਲਾਰ ੩ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ੫ ੧੨੬੧ 

__ ਸੋਰਠਿ ੧ ____ ਇਹ ਮਾਇਆਂ ਜਗਿ ਮੋਹਣੀ __ ੯ ੬੩੫ | ਮਾਝ ੩ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲ ਵਸਿ ੧੨ ੧੨੭ 

ਗਉੜੀ ੪ ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ___ ੧੨ ੧੬੬ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਇਹ ਮਨੁ ਚਲਤਉ ਸਚ ੧੮ ੯੩੮ 

ਸਲੋਕ ੩ _`___ਇਹੂ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ____ ੪ ੧੪੧੬ | ਬਸੰਤੁ ੩ ____ ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟਾ ਗੁਰਿ ___ ੧੮ ੧੧੭੬ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ___ ਇਹੂ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ___ ੧ _੭੮ | ਬਸੰਤੁ ੩ ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟੈ ਜਾਂ ______੧੭ ੧੧੭੬ 
ਗਉੜੀ8 __ ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ ੧੨. ੨੩੪ | ਭੈਰਉ ੩ . ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ਇਸੁ __ ੧ ੧੧੨੯ 
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ਇਕਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ _ ੧੨ 

ਇਕਿ ਆਖਿ ਆਖਹਿ ਸਬਦੁ __ ੧੮ 
ਇਕਿ ਅਗਨਿ ਜਲਾਵਹਿ ਦੇਹ ̀ _ ੯ 
ਇਕਿ ਅਗਨਿ ਜਲਾਵਹਿ ਅੰਗੂ _ ੧ 

ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ ੨ 
ਇਕਿ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ _ ੨ 
ਇਕਿ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਹਿ _ ੧੪ 
ਇਕਿ_ਆਪੇ ਉਝੜਿ ਪਾਇਅਨੁ _ ੧੮ 

ਇਕਿ ਆਪੇ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੂ _੧੭ 
ਇਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਲਾਇਅਨੂੰ ੧੧ 
ਇਕਿ ਆਪੇ ਕਾਢਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭਿ __੭ 

ਇਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰ 
ਇਕਿ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ੧੮ 
ਇਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤੀ 
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ਆਸਾਂ ੫ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 9, ੩ 
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_ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੫ 
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ਨ ਇਕਿ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਣਿ ਖਾਹ ਛ= ਦੇ 

ਇਕੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਹੋਇ 
ਇਕਿ ਕੂੜਿ ਕੁਸਤਿ ਲਾਇਅਨੂ . 

____ ਇਕਿ ਕੂੜਿ ਲਾਗੇ ਕੂੜੇ ਰਲ 
ਇਕਿ ਖੋਟੇ ਇਕਿ ਖਰੇ 
ਇਕ ਖਿਨੰਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਦਾ 

_ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ 
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੧੦੭੬ 

੧੨੮੪ 

੪੪੧ 

੧੨੮੫ 

੧੦੫੩ 

੧੦੨੪ 
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੫੧੮ 
੬੯੫ 

੫੬੬ 
੭੬੨ 

੮੯੨ 

੧੦੧੯ 

੫੮ 

` ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ਲਗੈ ਤਨਿ __ ੧੪ ੧੨੫੬ 
`ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਰਾਮ ਰਾਇ ੧੩ 
ਇਕਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਅਨੂ _ ੧੮ 
ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੈ ਲਖ ਹੋਹਿ ੬ 2 
ਇਕ ਦਝਹਿ ਇਕ ਦਬੀਅਹਿ _ ੧੨ 
ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ੧ ੧੧ 
ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ _੫ 
ਇਕਿ ਦਾਤੇ.ਇਕ ਮੰਗਤੇ ਸਭਨਾ ੧੬ ੧੨੮੩ 
ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮੁ _੪ _੭੯੦` 
ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਮੰਗਤੇ ੫ ੯੧੨ 
ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸਭੂ ਜਗਤੁ ੧੧ ੧੩੧੩ - ` 

੧ _. ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸਭਿ ਮੰਗਤੇ ੯ ੧੨੪੨ 
. ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ____੧੧ ੯੬੧ 

ਇਕੁ ਦਾਤਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ੬ ੧੦੭੪ 



ਇਕਿ ਪੰਚਾ ਮਾਰਿ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

- _ਮੱਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ 8, ੩ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ 

ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ 

ਸੂਹੀ ੧ 

ਇਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨੁ ਹੋਇਗੋ ੭ 

ਇਕੁ ਦਾਨੁ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕੁ __- ੬ 
ਇਕੁ ਦਮੁ ਸਾਚਾ ਵੀਸਰੈ ੧੪ 

ਇਕਿ ਦਰਿ ਸੇਵਹਿ ਦਰਦੂ __੧੫ 

ਇਕਿ ਦਰਿ ਘਰਿ ਸਾਚੈ ੧੧ 

ਇਕਿ ਧਰਨਿ ਗਗਨ ਮਹਿ ___ ੬ 

ਇਕਿ ਧੁਰਿ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ __ ੧੩ 

ਇਕਿ ਧੁਰਿ ਬਖਸਿ ਲਏ ੧੦ 

ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾਂ ਮੈ ਫੋ ੧੭ 

ਇਕਨਾ ਅੰਦਰਿ ਖੋਟੁ ਨਿਤ __੧੯ 

ਇਕਨਾ ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ੧੯ 

ਇਕਨਾ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਓਨੁ __ ੧੯ 

ਇਕਨਾ ਏਹੋ ਲਿਖਿਆ ੧੨ 

ਇਕਨਾ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ___ ੧੩ 
ਇਕਨੀ ਸੁਣਿ ਕੈ ਮੰਨਿਆ ੧੮ 

ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ __੧੨ 

ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਤੂੰ 0 

ਇਕਨਾ ਸਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ ੧੫ 

ਇਕਨਾ ਸੁਧਿ ਨ ਬੁਧਿ ੩ 

ਇਕਨਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ ੫ 

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ਲਏ _ ੧੩ 

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ੯ 

ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ੍ਹਿ ੬ 

ਇਕਨਿ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ ੭ 

ਇਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ੧ 
ਇਕਿ ਨਾਗੇ ਭੂਖੇ ਭਵਹਿ 2 

ਇਕਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ___ ੧੮ 
ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ੧੫ 
ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ੩ 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਲੀਂ ਜੰਜੀਰ ੧੯ 

ਇਕਨਾ ਘਰ ਮਹਿ ਦੇ _ ੧੪ 

ਇਕਿ ਨਚਿ ਨਚਿ ਪੂਰਹਿ ੧੩ 

ਇਕਨਾ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ . __ ੧੩ 

ਇਕਨੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ੬ 

ਇਕਨਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ _੧੩ 

ਇਕਨਾ.ਨੋ ਸਭੁ ਸੋਝੀ ਆਈ ੩ 

ਇਕਨਾ ਨੋ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਦੇਇ __੧੮ 

ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਰ ੬ 

੧੩੧ 

੭2੫੮ 

੫੦੬ 

੧੦੨੮ 

੮੩੯ 
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੧੪੪ 

੪੭੫ 
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੧੩੮੩ 

੮੩ 

੭੫੨ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 
ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੧ 

ਇਕਨਾ ਨੌ ਤੁਧੁ ਏਵੇ ੧੭ 

ਇਕਨਾ ਨੌ ਤੂੰ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਇਕਿ ੮ 8੬੯ 

ਇਕਨਾ ਨੌ ਤੂ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਗੁਰ _੨ ੭੮੬ 

ਇਕਨਾ ਨਾਦ ਨ ਬੇਦ ੨ ੧੨੪੬ 

ਇਕਨਾ ਨਾਦੁ ਨ ਬੇਦੁ ਨ ੧੪ ੧੪੧੧ . 

ਇਕਨਾ ਨੌ ਨਾਉ ਬਖਸਿਓਨੁ __੬ ੯੪੯ 

ਇਕਨਾ ਨਾਵਹੁ ਆਪਿ £ ੯੧੩ 

ਇਕਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ੪ ੪੧੮ 

ਇਕਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰਿ ਵਸੈ ੧੨ ੭9੩ 

ਇਕਨਾਂ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਵਹਿ ੧੪ ੧੦੮੧ 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਬਖਸਿਹਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਇਕਿ ੧੩ 8੨੭ 

ਇਕਨਾ ਬਖਸਹਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ __੭ ੧੩੯ 

ਇਕਨਾ ਬਖਸਿ ਲਏ ਧੁਰਿ ੧੧ ੧੦੪੭ 

ਇਕਨੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ੧੭ ੧੪੨ 

ਇਕਨਾ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ੧੩ ੬੪੪ 

ਇਕਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਦਾ ੧੨੧੭੪ 

ਇਕਨੈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਐ ੧੨ _੬% 

ਇਕਨਾ ਭਾਣੈ ਕਢਿ ਲਏ ੧੪ ੪੬੩ 

ਇਕ ਨਿਮਖ ਜਾ ਕੈ ੧੩ ੪੫੬ 

ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰਹੁ ੩ ੮੦੫ 

ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਿਲਾਵਹੁ ੮ ੭੩੯ 

ਇਕ ਨਿਮਖ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ __੮ ੮੩੯ 

ਇਕਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ __ ੧੩ ੭7੨ 

ਇਕਨਾ ਮਨਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਨ ੫ _ ੬੯ 

ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ ੭ ੧੧੮੫ 

ਇਕਨਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇ ੧੩ ੬੪੪ 

ਇਕਨਾ ਮਰਣੂ ਨ ਚਿਤਿ ੩ ੧੪੩ 

ਇਕਨਾ ਮੇਲਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ੨ ੫੪੨ 

ਇਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰਿ ੧੪ ੧੪੪ 

ਇਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ੭ ੩੨੧ 

ਇਕਿ ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ `੮ ੧੪੧ 

ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ੫੫੮ 

ਇਕਨੀ ਲਦਿਆ ਇਕਿ -੫ ੧੨੪੪ 

ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਪੁਆਈਅਹਿ __੧੦ 8੧੭ 

ਇਕਨਾ ਵਡੀ ਆਰਜਾ ੨ ੧੨੮੯ 

ਇਕਿ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰੀ ੧੪ ੧੪੪ 

ਇਕਿ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਮਿ ਨ ੧੩ 

ਇਕਿ ਪੰਚਾ ਮਾਰਿ ਸਬਦਿ ੧੩ 

੧੨੮੬ 

੬੧੧) - 

੧੦੨੬੫ 



ਇਕੁ ਪਛਾਣੁ ਜੀਅ ਇਕਿ ਰੌਂਦਹਿ ਪਿਰਹਿ 

, ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਫਿਰਹਿ _੬ 
ਮਾਰੂ ੫ ਇਕਿ ਪਠਾਏ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰਿ _ ੧੦ ੧੦੮੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਇਕਿ ਭਰਮੇ ਇਕਿ ਭਗਤੀ ___੭ ੮੯੪ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੧ ਇਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚਿ ਉਸਟੀਅਹਿ ੧੩ _ ੬੪੮ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਇਕਿ ਭੂਮਿ ਰੂਖੇ ਮੋਹ ੧੦ ੮੩੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਇਕਿ ਪਾਧੇ ਪੰਡਿਤ ਮਿਸਰ ੧੯ ੯੦੪ | ਸੋਰਠਿ ੧ ਇਕਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ੩ ੬੩੫ 

ਆਸਾ ੩ ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਹਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹੀ _ ੨ ੪੨੮ | ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੫ _ ਇਕਿ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਸਾਕਤਾ ੧੧ _੯੮੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਇਕ ਪੈਰਿ ਚਲੈ ਮਾਇਆ ੬. ੮੮੦ | ਮਾਰੂ ੩ ` ਇਕਿ ਭੂਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ੧੫ ੧੦੧੬ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ __ ੮ _ ੩੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਇਕਿ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹ _੨ ੯੧੮ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ਇਕਿ ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਭੁੰਨਿ ੧੮ ੧੨੮੪ | ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਇਕਿ ਭੂਲੇ ਨਾਵਹੁ ਥੇਹਹੂ ੩ ੫੮੨ 

ਸੋਰਠਿ ੩ ਇਕੁ ਪਲੁ ਖਿਨੁ ਵਿਸਰਹਿ ੧ ੬੦੧ | ਮਾਰੂ ੩ ਇਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸੋਇ __ ੧੩ ੧੦੪੭ 

ਆਸਾ ੫ ਇਕੁ ਪਲੁ ਦਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ __ ੧੯ ੩੭੪ | ਮਾਰੂ੩ ____ ਇਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਗਰਬਿ _ ੧੨ ੧੦੬੦ 

ਮਲਾਰ ੫ ਇਕੁ ਪਲੁ ਬਿਸਰਤ ਨਹੀ ____੧੧ ੧੨੬੮ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਇਕਿ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇਕਿ ਤ੍ਰਿਣੂ _ ੧੩ ੧੪੪ 

ਸਵਈਏ ੪, ਗਯੰਦ _ ਇਕਿ ਪੜਹਿ ਸੁਣਹਿ ੬ ੧੪੦੨ | ਮਾਰੂਪ ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੋਬਿਦ ੮ ੧੦੮੩ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਇਕੁ ਫਿਕਾ ਨ ਗਾਲਾਇ ੧੭ ੧੩੮੪ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ` ਇਕਿ ਮਿਟੀਆ-ਮਹਿ ਮਿਟੀਆ _੧੪ ੧੪੪. 

ਆਸਾਂ ੫ ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਉਦਾਸੀ ੭ ੩੭੦ | ਮਾਰੂ ੩ ਇਕਿ ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ ਮਨੈ ੧੩ ੧੦੪੬ .. 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ___੬ _ ੯੧੯ | ਸਿਗੀਰਾਗੂ ੫ ਇਕ ਮਨਿ ਏਕੁ ਧਿਆਈਐ ੪ __ ੪੭ 
ਮਾਰੂ ੫ ਇਕਿ ਬੈਸਾਇ ਰਖੇ ਗ੍ਰਿਹ ੯ ੧੦੮੧ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਇਕੂ ਮਨੂ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ___੩ ੩੦੩ 
ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ ___੧ _੬੫੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ __ ਇਕਿ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ ੧੧ ੭੧ 
ਮਾਝ ੩ ਇਕੁ ਵਿਸਾਰਿ ਦੂਜੈ ੮ _੧੧੧ | ਸਵਈਏ ੧, ਕਲ੍ਹ _ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ___੧੧ ੧੩੮੯ 
ਮਾਰੂ ੧ ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੂਨਾਵਹਿ __ ੯ ੧੦੪੩ । ਸਵਈਏ ੪, ਕਲ੍ਹ ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ___੧੧ ੧੩੯੬ 

ਮੋਗੰਠ ਵਾਰ ੪, ੩ _ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ _____ ੮ ੬੪੬ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ _ ਇਕਿ ਮਨਮੁਖ ਕਰਿ `_ ੧੦ ੧੩੧੭ 
ਮਾਰੂ ੧ ਇਕ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ੧੪੯੯੧ | ਮਲਾਰ ੧ ਇਕਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਮੁਗਧ ੬ ੧੨੭੫ 
ਆਸਾਂ ੧ ਇਕਿ ਬਿੰਦੂ ਜਤਨ ਕਰਿ ___ ੩ ੪੧੯ | ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ __ ਇਕਿ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਨ੍ਹਿ ਆਪਣਾ _੩ ੪੬੮ ̀ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩੪ __ਇਕਿ ਬਾਂਧੇ ਇਕਿ ਢੀਲਿਆ __ ੩ ੧੦੮੭ | ਮਾਰੂ ੩ ਇਕਿ ਮੂਲਿ ਲਗੇ ਓਨੀ ੧੦. ੧੦੫੧ 
ਗਉੜੀ ੫ ਇਕ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਜੀਉ ੧੦ ੨੪੭ | ਵਡਹੰਸੁ ੧ ____ ਇਕਿ ਮੂੰੜ ਮੁਗਧ-ਨ.ਚੇਤਹਿ _ ੧੬ -੫੬੬ 

ਨਟ ੪ ਇਕ ਬਿਨਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ __ ੧੨ ੯੮੦ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਇਕਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਸਬਦਿ ੧੦ ੮੩੯ 

ਗਉੜੀ ੯ ਇਕਿ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰੁ ___੫ _੨੧੯ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਇਕਿ ਰਹੇ ਸੂਕਿ ਕਨੂਲੇ ੬ ੧੧੮੫ 
ਸਵਏਇ ੩. ਜਾਲਪ _ ਇਕੁ ਬਿੰਨਿ ਦੁਗਣ ਜੂ ਤਉ ੧੩੯੫ | ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ___ ਇਕਿ ਰਾਹੇਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ੧੬ ੧੩੭੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਇਕਿ ਬਨ ਮਹਿ ਬੈਸਹਿ ___ ੧੮ ੯੦੫ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਇਕ ਰੰਗਿ ਰਚੈ ਰਹੇ ਲਿਵ ੯ ੯੩੫ 

=ੇ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩, ੧ _ ਇਕੁ ਭਾਉ ਲਥੀ ਨਾਤਿਆ ੯ ੭੮੯ | ਮਾਝ ੩ . `ਇੱਕਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧੁ __-੧੧ ੧੧੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ___ਇਕ ਭਾਇ ਇਕ ਮਨਿ ਨਾਮੁ _੧੩`_ ੮੪੩ । ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ __ ਇਕਿ ਰੰਗਿ ਰਾਂਤੇ ਇਕਿ ___੧੧ ੮੩੯ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮਿਤੁ ਇਕੁ ੮ ੪੫ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਇਕਿ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ____੧੬ ੧੨੮੯੩ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ਇਕਿ ਭਸਮ ਚੜ੍ਹਾਵਹਿ ਅੰਗਿ _ ੧੯ ੧੨੮੪ | ਗਉੜੀ ੪ ਇਕਿ ਰਾਜੇ ਤਖਤਿ ਬਹਹਿ __ ੧੪ ੧੭੩. 

_ ਮਾਰੂ ੩ ਇਕਿ ਭਸਮ ਲਗਾਇ ਫਿਰਹਿ __੬ ੧੦੪੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਇਕ ਰਤੀ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਣਿਆ`_੭ _ ੭੬ 
ਮਾਰੂ ੫ ਇਕਿ ਭੂਖੇ ਇਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ੧ ੧੦੭੭ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ___ ਇਕਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜੰਦੇ _੬ ੧੪੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਇਕਿ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਫਿਰਹਿ , ___ ੧ ੯੧੧ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਇਕ ਰਤੀ ਬਿਲਮ ਨ. ੩ _ ੭੮ 
ਮਾਰੂ ੩ _ ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ੧੩ _੯੯੪ | ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ___ ਇਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀਂ ਬਾਹਰਾ ੫ ੧੩੬੫ 
ਬਸੰਤੁ ੯ ਇਕ ਭਗਤਿ ਨਾਰਾਇਨ ਹੋਇ _. ੨ ੧੧੮੭ | ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ _ ਇਕੁ ਰਾਮੂ ਨ ਫੋਡਊ _____ ੧੦ ੧੧੯੪ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਇਕਿ ਭਗਵਾਂ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ___ ੧੧ ੧੨੯੦ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਇਕਿ ਰੈਵਹਿ.ਖਿਰਹਿ ਵਿਛੁੰਨੀਆ _੧ _੫੮੪ 



_ ਇਕਿ ਰੋਵਹਿ ਪਿਗਹਿ 

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ 
ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ 
ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੱਤ 
ਇਛਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਐ 
ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ 
ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣਿ 
ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲਈ 
ਇਤ ਉਤ ਜਾਹਿ ਕਾਲ 
ਇਤ ਉਤ ਡੋਲਿ ਡੋਲਿ 
ਇਤ ਉਤ ਦਹ ਦਿਸਿ 

ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ 
ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਸਹਜੇ 
ਇਤ ਉਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ 

` ਇਤ ਉਤ ਸਾਇਆ ਦੇਖਿ 
ਇਤ ਉਤ ਮਨਮੁਖ . 

ਇਤ ਉਤ ਰਾਖਹੁ ਦੀਨ __ 
ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ 

ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਨ ਹੀ 
ਇਤੁ ਸਾਥਿ ਨਿਬਹੈ ਸਾਲਾਹੇ 

ਇਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ 

੧੯ ੬੬੯ 

੩੭੬ 

੩੭੧ 

ਪਰ੦ੋ੧੯ 

੧੧ ੨੮੧ 

੪ ੯੪੩ 

੧੨ ੧੩੭੫ 

2 ੬੧੫ 

੧੦ ੧੨੬੯ 

੫ ੧੩੨੨ 

੨ ੫੬੩ 

੧ ੧੧੮੬ 
੧੧ ੨੫੧ 
੧੪ ੯੦੬ 
੯ ੧੫੪ 

੧੩ ੨੨੮ 
੪ ੯੨ 
੨ ੧੩੪੮ 

੧੬ ੧੦੬੪ 

੧੬ ੯੮੮ 

੧੫ ੯੦੮ 

੧੦ ੩੫੮ 

੧੬ ੧੦੪੯ 

੧੧ ੬੫੮ 

੭ ੧੧੯੫ 

੧੯ ੮੭੨ 
੪ ੧੧੬੩ 

੬ ੨੭੪ 

੧੨ ੧੦੩੪ 

੭ ੧੩੧੦ 

੧੫ ੯੯੩ 

੭ .੧੨੮੧ 

੧੬ ੧੩੩੪ 

੮. ੧੩੭ 

`-੩ ੨੯੯ 
੧% ੧੩੮੮ 

੮ `੬੯੨ 

੮ ੫੬੫ 

੪ ੧੨੨ 

੧੯ ੧੨੮੫ 

੫ ੧੪੨੦ 

੭ ੧੨੭੫ 



_ਇਨਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਇਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗਿ ਰਤਨ 

ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ` 

ਇਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ __ 

ਇਨ ਬਿਧਿ ਡੂਬੀ ਮਾਕੂਰੀ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਨਾਗੇ ਜੋਗੁ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਨਗਰੂ 

ਇਨ ਬਿਧਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੂ 

ਇਨ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਤਰੁ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ 

ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਨੂ ਸਮਝਾਈਐ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਰਮਹੁ ਗੋਪਾਲ 

ਇਨ ਬਿਧਿ ਰਾਮ ਰਮਤ 

ਇਨ੍ਹਿ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ _ 

ਇਨਿ ਮਾਇਆ ਜਗੂ ਮੋਹਿਆ 

ਇਨਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੁਣ 

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ 
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ 
ਇਨ ਮੈ' ਕਛੂ ਤੇਰੋ ਨਹੀ 
ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂ ਤੇਰੋ ਰੇ 
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੧੪ 

੧੫ 

੧੯ 

੧੨ 
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੧੭ 

੧੬ 

੧੦ 

੧੬ 
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੧੪ 

੧੬ 
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੧੦ 

੩੯੨ 
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੧੩੯੬ 

੧੩੪੭ 

੧੧੬੫ 

੮੬੫ 
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3੯6 

੨੮੮ 

੬੯੨ 

੮੨੦ 

੭੧੦ 

੧੦੨੯ 

੭੧੦ 

੭੨੨ 

੧੧੭੭ 

੮੭7 

੧੧੬੫ 
੧੧੯੮ 

- ੨੨੭ 

੧੭੬ 

੨੩੧ 

੬੩੫ 

੧੧੮੯ 

੪੩੦ 

੧੧੮੫ 

੧੧੭੨ 

੧੯੯ 

੯੩੯ 

੮੬੬ 

੨੨੧ 

੮੫੭ 

੫੯੫ 

੨੫੧ 

੧੪੨੬ 

੧੪੨੭ 

੧੪੨੮ 
੨੨੦ 

੬੯੨ 
` ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਭਜਿ ੧੩ ੮੭੧ 
ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰੁ ੧ ੪੮੪ 
ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ੩ ੪੮੪ 
ਇਨਿਂ ਮਨਿ ਡੀਠੀ ਸਭੁ ੧ ੧੨੦. 
ਇਨ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਹਮ _੧੭ ੧੩੪੭ 
ਇਬ ਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਨਿ ਨਾਹੀ __੧੩ ੫੮੧ 
ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚਉਧਰੀ ੪੩ ੧੨੮੮ 
ਇਵ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ੧੫ ੪੪੦ 
ਇਵ ਛੂਟੈ ਫਿਰਿ ਫਾਸ ੯੯੩੫ 
ਇੜਾ ਪਿੰਗੂਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨਿ ੬ ੧੭੪ 

ਇੜਾ ਪਿੰਗੂਲਾ ਅਉਰੁ ੨ ੯੭੩ 
ਇੜਾ ਪਿੰਗੂਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਦੇ _ ੧੧ ੩੩੪ 

ਈਸ ਮਹੇਸੁਰੁ ਸੇਵ ਤਿਨ ੧੮ ੧੨੭੯ 
ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੇਵਦੇ _ ੧੫ _੫੧੬ 
ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ੧੧ ੧੦੩੪ 
ਈਹਾ ਊਹਾਂ ਉਨ ਸੰਗਿ ੧੩ ੩੭੬ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ __. ੧੬ ੯੧੩ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ___ ੧੭ ੧੯੦ 

__ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ __ ੩ ੨੧੦ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੀ __ ੧੬ ੬੭੨ 
ਈਹਾਂ ਉਹਾ ਹਰਿ ਤੁਮ ਹੀ ਯੋਪ ੯੭੮ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਕਾਮਿ ੧੯ ੩੯੪ 
ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਚਰਣ ਪੂਜਾਰੇ ___੧੫ ੧੩੪੦ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਮਿ ____ 8 ੨੩੬ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ੧੮ ੬੧੩ 
ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ਪ ੧੧੪੭ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ੭ ੨੧੧ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੇਰੋ ਊਜਲ ਮੁਖਾ _੧੩ ੮੮੯ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ _ ___੯ ੨੭੦ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ੩ ੧੯੨ 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਤਿ ੧੯੩੮੮ 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ __੧੦ ੬੧੦ 
ਈਹਾ ਸੂਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਮਿਟਿ ੧੬ ੬੧੪ 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਨੰਦੁ ਘਨਾ ੧੬ ੨੧੧ 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ___ ੪ ੨੯੯ 



ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ___ ੧6੨ ਏਹ ਸਿਨੌਗੀ ਚਾਕ 

` ਈਹਾ ਸੁਖੁਨਹੀ ਦਰਗਹ ___੧੭ ੩੮੦ | ਭੈਰਉ ੩ _ ਏਂ ਸੂਤੇ ਅਪਣੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ੪ ੧੧੨੯੮ 

ਈਹਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਤੇਰਾ ਭਣੀਐ ̀_ ੭ ੧੦੮੧ । ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਏਸ ਨਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ __੧੫ ੯੧੭ 

ਈਹਾ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ੪ ੩੮੧ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਏਸ ਨੋ ਕਿਆ ਆਪੀਐ ੨ ੩੩੬ 

ਈਹਾ ਖਾਟਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ੧੪ ੨੦੫. | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ ਏਸ ਨੌ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ੧੯ ੫੧੦ 

ਈਹਾ ਖਾਟਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ੧੫ _ ੧੩ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ੧. ਇਵ 

ਈਹਾਂ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਨਰਕੁ ੧੭ ੧੨੨੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰਿ ੧੪ ੧੯੨੧ 

ਈਹਾ ਬਸਨਾ ਰਾਤਿ ਮੂੜੇ ੧੮ ੮੮੯ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਦੇ ਸ੍ਰਵਣਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ੮ ੯੨੨ 

ਈਘੈ ਨਿਰਗੁਨ ਊਘੈ ਸਰਗੁਨ _ ੧੬ ੮੨੭ | ਮਾਰੂ ੫ ਏਹਾ ਓਟ ਆਧਾਰਾ ੧੭ ੧੦੦੫ 

ਈਠ ਮੀਤ ਕੋਊ ਸਖਾ ੧੯ ੧੧੯੨ | ਭੈਰਉ ੫ ਏਹੁ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ੧੭ ੧੧੩੬ 

ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ੫ _੭੪੩ | ਭੈਰਉ ੩ ਏਹੁ ਆਕਾਰੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ੧੦ ੧੧੨੮ 

ਈਤ ਉਤ ਕੀ ਸੋਝੀ ੧੪ ੧੧੫੯ | ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ __ ਏਹੁ ਅਖੁਟੁ ਕਦੇ ਨ ੧੨ ੧੦੯੧ _ 

ਈਤ ਊਤ ਕਹਾ ਲ੍ਂਭਾਵਹਿ __ ੧੬ '੧੩੦੦ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਇਹੁ ਅਖਰੂ ਤਿਨਿ ਆਖਿਆ __ ੧੨੩੦੬ 

ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਡਿ ੧੩ ੩੭੭ | ਜਪੁ ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ . __੯ ੫ 

ਈਤ ਊਤ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸੰਗੀ _੧੧ _੫੦੧ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਏਹ ਸੰਸਾ ਮੈ ਕਉ ੧੨ ੩੩੪ 

ਈਤ ਊਤ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ___ ੧੬ ੬੯੦ | ਮਾਰੂ ੧ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਿਸੈ ਕੀ ਕੋਠੀ ੧ ੧੦੧੬ 

ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ _ ੧੮ ੭੯੨ | ਸਿਰੌਰਾਗੁ ਤੇ ਏਹੁ ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ੧੯ ੩੦ 

ਈਤ ਉਤ ਦਹ ਦਿਸ ਅਲੋਕਨ ੧੭ ੯੨੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਏਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ੫੯੧੯ 

ਈਤ ਊਤ ਨਹ ਡੋਲੀਐ ੧੦ _ ੮੪੮ | ਮਲਾਰ ੩ ਏਹਾ ਸਕਤਿ ਸਿਵੈ ਘਰਿ ੧੫ ੧੨੫੭ 

ਈਤ ਊਤ ਨਹੀ ਬੰਛੁੜੈ ___ ੧੬ ੬27 ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ੧੪ ੯੨੨ 
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ਸਚਿ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿ 
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ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਲ ਲਹੁ 
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ਸੂ ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰ ___ ਰ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਸਿਸ਼ਸੁ 

੯ ੭੫੬ 

ਹੁ ਰੁ ੧੩ _੧੧੭ | ਕਾਨੜਾ ੫ ਸਤਸੰਗਿ ਜਾਗੇ ਨਾਮਿ ਲਾਗੇ ੩ ੧੩੧੨ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਸਚੁ ਵਠੰਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ੭ ੩੧੧ | ਸੂਹੀ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਊਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ੯੭੩੧ 

ਗਉੜੀ ੫ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ੬੨੯੩ | ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ___ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਮਿਲਦੋ ੭ ੧੦੮੭ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ਸਚਾਂ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਇਕੋ ੭ ੧੨੮੩ | ਸਿਰੌਰਗ ਵਾਰ ੪,3 ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉਂ ਬਾਦੁ ੧੬ ੮੮ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ਸਚਾਂ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਬਦਿ ੧੭ ੧੨੮੮ | ਬਿਹਾਰੜਾ ਵਰ 9, ਮਰ : ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਮੇਲਾਪੁ ੮ ੫੫੩ 

ਆਸਾਂ ੩ ਸਚਾਂ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ _ ੧੦ ੪੨੮ | ਭੈਰਉ 8 ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਈ ਹਰਿ ੧੩ ੧੧੩੫ 

ਮਾਰੂ ੧ ਸਚਿ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ੧੬ ੧੦੨੩ | ਸਵਈਏ ੨, ਕਲ੍ਹ _ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਹਜ ਸਾਰਿ ੮ ੧੩੯੧ 

ਗਉੜੀ ੫ ____ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾਂ ਪਾਸਾਰੂ ੧੫ ੨੮੩ | ਸੂਹੀ 8 ਸਤਸੰਗਤੀ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ੨ ੭੩੪ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੧ ਸਚੁ ਵਰਤੂ ਸੰਤੋਖੁ ੧੦ ੧੨੪੫ | ਸਲੋਕ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ ੭ ੧੪੨੪ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤੁ ਸਚੁ ੬ ੫੬੫ ! ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ __ ੭ ੧੩੧੬ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਚੜੈ ਆਪਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ੧੫ _੫੮੪ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ੪ ੧੩੧੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਚੜੈ ਆਪਿ ਜਗਤੁ ੧੩ ੫੮੪. | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ੫ _੨੨ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ੯੫੮੦ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਦਾ ਮਿਲਿ ੧੩ _ ੩੫ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ੧੬ _ ੫੮੨ | ਬਸੰਤੁ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਦਇਆ ੧੫ ੧੧੭੯ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਬਦਿ ੧੯੫੮੨ | ਭੈਰਉ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਧੂਰਿ ੭ ੧੧੩੪ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ ___ਸਚੜਾ ਦੂਰਿ ਨ ਭਾਲੀਐ ੫ _੫੮੧ | ਮਲਾਰ 8 ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ੧੪ ੧੨੬੪ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਸਚੜਾ ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ੧੫ _੫੮੨ | ਜੈਤਸਰੀ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ੨ ੬੯੮ 

ਮਾਰੂ ੧ ਸਜੂ ਕਾਇਆ ਪਟੁ ਹਢਾਏ __ ੧੩ ੯੮੯ । ਸੋਰਨਿ ਵਾਰ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਲਗਿ ੬ ੬੪੩ 

ਸੂਹੀ ੧ ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲਿ ਮੈ ੨ ੭੨੯ | ਸੂਹੀ 8 ਸਸੈਗਤਿ ਹਰਿ ਧਨੂ ਖਟੀਐ ੨7੩੪ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਸਜਣੂ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ੧੭ ੧੦੯੪ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ੧੭ ੧੩੧੪ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਸਜਣ ਸਚੁ ਪਰਖਿ ਮੁਖਿ ੭ ੧੧੦੦ | ਸਲੋਕ ੩ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਪ੍ਰਭ ੧੬ ੧੪੧੭ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਸਜਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ੧੧ _ ੪੧ ਗੁ 

ਗਉੜੀ ੩ ਸਜਣੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ __੧੫ ੧੬੩ । ਮਲਾਰ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਧੂਰਿ ਪਰੀ ੭ ੧੨੬੩ 

ਸੁਹੀ ੫ ਸਜਣੁ ਤੂਹੈ ਸੈਣੂ ਤੂ ` ੮ ੭੬੧ | ਸਾਰਗ ੫ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਖਿ ੧੬ ੧੨੧੨ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਸਜਣ ਮੁਖੁ ਅਨੂਪੁ ੬ ੧੧੦੦ | ਬਸੰਤੁ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰਿ ੧੪ ੧੧੭੯ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਸਜਣੁ ਮੇਡਾ ਚਾਈਆ ੧੩ ੧੦੯੬ | ਗੂਜਰੀ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ੩ ੪੯੪ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪.੩ _ ਸਜਣੁ ਮੈਡਾ ਰੰਗੂਲਾ ੧੧ -੬੪੪ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਸਤਸੰਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਨਿ __੧੪ ੩੦੭ 

ਸੂਹੀ ੪. ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਤੂੰ ? ੭੫੯ | ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ __੧੯ ੧੨੪੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ੭ ੨੩ | ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੪ _ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ੧੧ ੯੮੫ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪,੩ _ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਸਜਣਾ ਸਚੈ ੬ _ ੫੮੭ | ਮਾਝ ੩ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ __ ੧੯ ੧੧੫ 

ਵਡਹੌਸ ਵਾਰ ੪.੩ _ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਸਜਣਾ ਜਿਨ ੧੧੫੮੭ | ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪੩ ਸਤਸੰਗਤੀ ਬਹਿ ਭਾਉ ਕਰਿ __੧੬ ੮੪੯ 

ਸੂਹੀ ੩ ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ੧੭ ੭੫੬ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ____੧੫ ੩੧੧ 

ਸਾਰਗ ੫ ਸਜਨੁ ਸੁਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ੯ ੧੨੧੭ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੪ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ __ ੧੦ ੧੩੩੫ 

ਆਸਾਂ ੫ ਸਠ ਕਨੌਰੁ ਕੁਲਹੀਨੁ ੧ ੪੫੮ | ਮਾਰੂ ੩ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ੧੬ ੧੦੪੪ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਸਣੁ ਕੀਸਾਰਾ ਚਿਥਿਆ ੧੮ ੧੪੨ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ਸਤੀਆ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ __੮ ੭੮੭ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਸਤੀਆਂ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ੧ ੪੬੬ 

ਸਿਰੌਰਾਗੁ ੩ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ __੧੯ _ ੬? 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ੧੧ ੯੦੯ 

ਆਸਾ ੫ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਿਸਾਸੁ ੧੬ ੪੦੧ 
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ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆ/ਿ ਸੁਣਾਏ 

ਮਾਝ ੩ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 
ਮਾਰੂ ੧ 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ 

ਗਉਂੜੀਪ _ 
ਸਲੋਕ ੧ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ੧੯ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ___ਏ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਕਹਹੁ ੩ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਏਕੁ ਵਿਖਾਲਿਆਂ ੧ 
ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ੯ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਇਓ ੪ 
ਸਤਿਗਰ ਸਾਹੁ ਸਿਖ __ ੧੮ 

੧੨੩ 

੧੨੪੫ 

੧੦੩੨ 

9੮੮ 

੨੬੨ 

੧੪੧੦ 

੫੧੦ 

੪੩੦ 

੧੩੯੨ 
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੨੮੬ 

੨੮੬ 

੨੮੬ 
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੮੫੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ੧੬ ੫੧੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ੪ ੫੮੮ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ੪ _ ੫੮੩ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਭਾਈ _ ੫ _ ੬੦੨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੈ ੧੦ ੧੩੨੪ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੁ ਨ ਸੇਵਿਆ ੯ ਖਿੱਕੋਕੋ . 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਉਜਾਰੋ ੧੧ ੮੨੧ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੁ ਅਥਾਹੁ ੧੪ ੧੩੯੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ੨ ੧੨੫੯ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਸ਼ਦ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨ ੩ 2੦ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ਹਉ ੮ _ ੬੫ 
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ਮਾਰੁ 8 

ਸਾਰਗ ੩ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੩ 
ਸਲੋਕ ੩ 

ਸਵਈਏ ੩ ਕਲ 
ਸਲੋਕ ੩ 
ਸਿਰੌਰਾਗ ਵਾਰ 8,੩ 

ਸਿਰੰਰਾਗੁ ੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਪਰਗਟੂ` ੧੨ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਮਨੂ ੧੧ 
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ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ੩ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਵਡੀ ੧੭ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਉ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ੧੭ 

_ ਸੰਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ __ ੧੦ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ.ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਜਿਨ ੧੬ 

_ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ __ ੧੮ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ __ ੧੭ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਤਿ ੧ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ੧੯ 
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ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਲਾਗਾ 

ਨਟ ੪ ___ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਨਿਤ ਸਰਧਾ 
ਫੁਨਹੇ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰਉਪਕਾਰੂ 
ਸਵਈਏ ੪, ਕਲ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ 
ਸਲੋਕ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਫੁਰਮਾਇਆ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਅਰਧਿ ਤੂ 

| ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ___ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੂ 
ਬਸੰਤੁ ੩ ` ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ 

ਰਾਮਕਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬੁਲਿਹਾਰਣੈ 

੧੬ ੬੩੮ 
੬ ੫੫੨ 

੬੪੪ 

੬ ੬੪੯ 

ਇ ੨$ 

੮ ੫੮੬ 

੧੨੪੬ 

੪ ੧੦੬੪ 

੪ ੮੫੦ 

੫੧੧ 

੫੮੯ 

੪ ੫੯੯. 
੩੦੪ 

੧੭ ੧੪੨੨ 

੬ ੧੧੪੨ 

੩੧੨ 

੧੧੧੮ 

੧੧੫੨ 

੩੧੭ 

੭੯੭ 

੯੬੦ 

੨ ੯੪੦ 

੮੫੦ 

੪ ੧੪੨੨ 
੮੩੪ 

6੮੨ 

੩ ੧੩੬੩ 

੬ ੩੩੧ 

੮ 

੧੨੩ 

੧੮ 

੧੩੯੭ 

੫੯੧ 

੨ ੧੪੨੨ 
੯੯੪ 

੧੦੨੮ 

੫ ੩੦੮ 

੧੬ ੩੦੪ 

_ ੬ ੧੧੭੫ 

: $ 08 “ 

` < ੪੪ 



ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਛੋਡਿਆ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਇ ਭੂਮੁ ੧੭ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਅੰਨਦਿਨੁ _ ੧੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਹਿ ___ ੧੨ 
_ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂ ਭਾਣਾ __ ਇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤਿ ਨ _ ੧੪ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤਿ ੯ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਂਵੇਦੇ _ ੧੬ 

__ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਦੀਆ _ ੧੨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਹਰਿ _੯ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ___ ੧੮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੋ ਚਲੈ ਤਿਨ ੧੮ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲੈ ਤਿਪਤਸੈ ੧ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਭੀਂ ਚਲਹਿ _ ੧੫ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਏ _ ੧੬ 
ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਈ _ ੧੪ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲੈਨਿ ੧੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਂਣੈ ਮਨਿ ਫਸੈ _ ੧੭ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਵਡਿਆਈ _ ੧੨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੁੰਨਿ ੧੯ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ੧੦ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਲ ਵਿਰਲਾ __ ੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਹਿਰਦੈ __ ੧੪ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰਿ ੧੭ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਹਿ ੫ 

_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਰਖਣਹਾਰਾ ੧੪ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੈਣੂ ਵਡਭਾਗੀ __ ੧੫ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਦੀਨੇ ੧੦ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ੧੭ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਮੇਗੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ _੧੨ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ _ __ ੧੮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਵਸਿ ਚਾਰਿ ੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ੧੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਿ _ ੧੯ 
_ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ _ 8; 

-` ਸਤਿਗੁਰੂ-ਖੋਟਿਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ 
ਸੋਤਿਗੁਰਿ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਸੰਤਹੁ __ ੭ 

੧੬ 

੧੫੭ 

੬੪੩ 

੪੪੧ 

੪੯੦ 

੬੫੨ 

੫੫੪ 

੬੫ 

੪੨੬ 

੧੨੪੫ 

੯੦ 

੪੦ 

੧੩੧੩ 

੧੪੧੪ । 

੬8੬ 

੧੨੪੭ 

੩੪ 

੧੪੧੫ 

੧੦੧੫ 

੫੦੯ 

੫੪੯ 

੧੦੭੫ 

੩੧੪ 

੬੬੧ 
੩੦੪ 

੯੨੩ 

੩੧੨ 

7੪੧ 

੮੦੭ 

੪੩੦ 

੧੧੩੩ 

੧੩੯੧ 

੧੩੪੫ 

੮੫੩ 

੩੦੮ 

੩੦੮ 

੧੪੩ 

੯੧੬ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਹਜੁ 

ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਸਦਾ'ਘਟਿ _ ੧੦ _ ੬੦੦ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ੧੪ ੫੭੪ 

ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਨੈ ੧੧ ੪੮੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬਲਿਆ ੧੬' ੪੪੪ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਮਜਨੁ ੧੩ ੯੮੧. 

ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਮਿਲਿਆ ___ ੮ ੭੯੮ 
ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ੧੭ ੧੦੬੯ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਹੈ ੧ ੫੦ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ੧੬ ੧੪੦੧ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ੧ ੧੪੦੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ੮ ੧੪੦੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ੪ ੧੪੦੨ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ੧੮ ੭੭9੩ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਗਵਾਈ ਵਿਚਹੁ ੧੯ ੧੧੭੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟਉ ਪਗ ੮ ੧੨੯੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਦਿ _ ੧੯ ੧੪੦੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਗਿਆ ੧੨ ੭੯੧ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ੧੨ ੧੩੯੯. 
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗੇ ਭਉ ੧੧ ੬੩੦ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ੧੮ ੯੯੪ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਤਹਾ ੧੨ ੮੮੩ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ੬- 8੭੯ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ੧੮ _ ੮੯ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ੧੯ ੮੮ 

ਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ __ ੧੯ _ ੧੮ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸਬਦਿ ੯ -“੮੮ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨਾ ੧ _ ੮੮ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ੧੮ _ ੬੯ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨਾ ਨ ਸੇਵਿਓ ੧੮ ੫੧੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ _੭ ੧੧੩੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨਾ ਮਿਲਾਇਓਨੁ _-੧੦ ੬੪੧ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਰਿ ਗਇਓ ੧੪ _੮੫੫ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ੧੦ ੧੨੭੧ 

ਸਤਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ _ ੧੬ ੮੮੧ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੂ ਦਾਤਾ ੩ ੪੬੫ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਢਾਕਿ ਲੀਆ ੧੭ ੧੧੧੭ 

੧੩੪੭ 



ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਜ਼ੁ ਪਛਾਣੀਐ __-੧੫ ੫੧੫ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ੩ ੧੦੭੦ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮ ਗਤਿ _____7੭` ੨੩੩ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ __੧੦ ੧੨੬੫ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ _੩ ੧੨੭੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ੧੨੪੨੫. 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਬੁਝੀਐ ੪ ੧੨੭੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ੧੬ ੨੩੧ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ੯ ੮੫੦ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਊਪਜੈ ___ ੪ ੧੨੭੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਪਾਇਆ __੭ ੧੬੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਣ ਊਪਜੈ ੧੯੪੨੮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰੇ ੧੧ ੨੩੩ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫਿਰੇ ੬ ੬੪੫ | 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰਹਿ ੩ ੩੪ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੁ ਫੇਰੇ ੧੭ ੨੩੩ | 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ _ -੧੨ ੧੦੨੯ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੂਠੈ ਕੀਨੋ ੧੫ ੩੭੬ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਖੋਲਿ ਦੇਇ _ ੧੬ ੯੯੬ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੂਨੈ ਨਾਉ ੧੮ ੧੪੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ੧ ੫੩ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੂਨੈ ਪਾਈਅਨਿ ੬ ੧8੧ ̀  
ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਠੈ ਪਾਇਆ ੫ ੭੧ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠੜਾ ਦਸੇ ੧੩ ੧੭੫ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ੧੮ ੧੮੧ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ੧੬ ੨੩੩ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ` __ ੧੪ ੯੪੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ੮ ੧੦੬੯ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ ___੧੬ ੨੮੯ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ੨ ੯੧੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ __ ੧੪ ੧੯੩ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵੀਚਾਰਾ ___ ੧੧ ੧੦੩੮ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ੯੬੨੦ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ ਘਰੁ ਦਰੁ __੧੭ ੧੨੫੯ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਉ ਊਪਜੈ ੯ ੧੨੮੮. 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਮ ਸੇਵਿ ਸਖੀ ੬ ੯੨੧ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਮ ਕਉ ਹੋਇ ਪ ੪੯੬ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਉ ਨਾਮੁ _ ੧੦ ੧੦੬੯ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

ਜੰਤਰ ਤੁਰੋਕਜ ੬ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਆਸਾਇਆ ੧੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਤਿਨੀ ਉੰ- 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਉ ਪਰਤਖਿ ੫ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ -ਅੰਗ੍ਰਿਤ ____੧੬ 

ਸਤਗੁਰਿ ਦੀਆ ਮੋ. _ ੧੨ 
ਸਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ____੧੫ 

ਸਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ੧ 

_ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ੧੫ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਇਆਲਿ ਹਰਿ 1 

ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ _ ` ੧੨ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਇਆਲਿ ਗੁਣ ___ ੧੫ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਏ ਮੁਕਤਿ ੫ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਦੀਖਿਆ __ ੧੬ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਖਾਏ ਅੰਤਰਿ ਨਾਲੇ ੧੯ 

_ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਖਾਏ ਗਇਆ __ ੧੩ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ̀  ___੧੯ 

` ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ __- ੭ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸੂਬਦੁ ੫ 

ਸੰਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ੭ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ _____ ੬ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾਂ. ੧੮ 

` ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤਾ' ਹਰਿ ਨਾਮੁ _ ੧੩ 

ਸਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ੧੦ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ੧੦ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਜੀਅਨ __ ੧ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਤਿਨੈ .. ੧੩ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲੁ ੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰਿ ਨ -“ _ ੭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ੧੯ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ੨ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ੧੦ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ _._ ੧ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮਿਲੈ ___ ੯ 
ਸਤਿੰਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ੧੮ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ _੧੯ 

ਸਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਵਡਾ ਵਡ ੮ 

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ < 

੭੩੨ 

੧੩੪੫ 

੬੧੫੬੭ 

੧੦੬੨ 

੭੯੮ 

੧੨੬੨: 

੭੨੬ . 
੨੩੨.- 

੧੧੬ _ 

੫੮੮ 

੩੯ 

੫੨੩ 

੫੯੩ 

੫੨ 

੧੩੧੦ 

੯੧੧ 

੩੦੨ 

੧੧੯੯ 

੧੭੧ 

੯੬ 

੪੮ 
੧੦੨੮ 

੧੧੫ 

੬੦੩ 

੧੨੫੮ 

ਕੰ, 

੬੯੧ 



੫੯੪ | 

, ਭੈਰਉ _ਸਤਿਗੂਰਿ ਦੀਨੋ ਪੂਰਾ ੧ 
ਸਵਈਏ ੪, ਕਲ੍ਹ _ਸਤਗੁਰਿ ਦਯਾਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ __੧ ੧੩੯੭ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਅਗਨਿ ੩ ੧੮੩ 
ਟੀ ੨, ਕਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨੂ ਨਾਨਕੁ ੨ ੧੩੯੧ 
ਰਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ੧੮ _੩੦੨ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ੧੩ ੩੧੧ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ, _੫ _ ੪੧. 
ਵਡਹੌਸ ਵਾਰ ੪,੩ _ਸਤਿਗੂਰੁ ਨੌ ਸਭੂ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਉਤ ਧ੍੧ 

ਸਲੋਕ ੩ ____ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸਬਦੁ __ ੩ ੧੪੧੪ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪੩ _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਓ ਮੂਰਖ __ ੧੩ ੫੯੪ 

,  ਮਾਂਝ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ੧੫,੧੨੯ 

`ਰਮਕਲੀ ੩ ___ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮਾਇਆ _ ੧੪ ੯੧੧ 

_ ਮਾਂਝ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮੂਰਖ _ _ ੧੫ ੧੧੫ 
ਮਾਰੂ ੩ _____ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਸੇਵੇ ਤਿਸੁ ੧੪ ੧੦੬੩ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛਦਾ __੫ ੩੦੨. 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ __੧੯ ੫੧੯ 
ਸਵਈਏ ੪, ਬਲ੍ਹ _ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਭੰਗਤਿ ਕਰੀ _ ੭ ੧੪੦੫ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌ ਪੁਛਿ ਕੈ ੧੨੪੬੮ 
ਸਵਈਏ ੪, ਨਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਏਕ ਲਿਵ __ ੧੪ ੧੩੯੮ | 
ਸਵਈਏ ੪, ਨਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ੧੦ ੧੩੬੮ 
ਨਟ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਦਰਿੜਾਏ . ੩ ੯੮੧ 
ਭੈਰਉ ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨੱਮੂ- ਕਿਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ੧੧੧੫੫ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੂ __`_੧੯ ੬੧੫ 

"ਆਸਾ ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਇਆ_ __੧੯ ੪੨੩ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਮਿਲੇ ਸੁ ੩ ੩੦੫ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਜਨ __੨ ੩੧੨ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਸਤਿਗੂਰ ਨੌ ਮਿਲੇ ਸੁ ਹਰਿ ੩ ੩੧੪ 

- ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸਬਦੁ ੧੮ ੯੪੮ 
ਸੂਹੀ ੩ _ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਮਿਲੇ ਸਿ ` ੬ ੭੫੬ 

__ਰੁਮੁਕਲੀ ੫ ਸਤਗੁਰੁ ਨਿਰਜੰਨੂ ਸੋਇ ਪਰ ਇੱ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰੋ ਧ-ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਪੁਤ ੧੯੯੬੦ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਲਿ ਤੇਰੀ - ੧੬. ੬੦੮ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __,ਸਤਿਗੂਰਿ ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਲਿਆ __ ੧੩ ੧੨੪੮ | 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪- ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਨ ਲਗਈ __ ੯ ੧੨੪੬ 
ਗਉੜੀ ੩ ____ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ੧੬ ੨੩੨ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ `___ ੧ ੧੩੨੯ 
ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ਹਰਿ ਬਾਤ __੧੦ ੫੭6 
ਸੂਹੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀਆ ੧੭ ੭੪੬ 

੪ ੧੬੫ 

ਗੁਰ ਪੂਛਦੁ ੧ ੬੮੯ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਛਿ ਸਹਜ ਘ੍ਰੂ ੭ ੧੩੪੨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਿ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ` ੧੨ ੯੦੫ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਛੈ ਸਰੁ ਸੰਜਮੁ ੫ ੫੧੨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਿ ਨਾ ੧੩ ੭੬੩ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਭਜਿ ਪਵਹਿ __੧੫ ੧੪੩ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਊ ਸਦਾ ੧੭ ੧੧੫੮ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰੈ ਸਾਚੁ ਕਹਿਆ __ ੧੩ _੩੯੩ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਦ੍ਿੜਾਏ __੧੭ ੧੦੫੫ 

ਸਤਗੂਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ __੩ ੧੩੯੭ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਬਦੂ ੭ ੧੦੫੫ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਐ ੯` ੩੨੦ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ___੩ _੬੮੧ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੋ ੪ ੧੧੪੪ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ੧੨ ੩੧੨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਪੁ ਅਚਲੂ ੫ ੧੧੯੯ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ___੧੦ _ ੪੦ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇਦਾ _੬ ੧੪੨੪ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਜਿ ਬੋਲਿਆ ੧ ੯੨੪ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਿ ਜਿ ਮਾਰਿਆ __ ੪ ੬੫੩ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ੬ ੯੯੬ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ _ ੧੬ ੩੦੦ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਾਤਾ ੮ ੧੦੩੦ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ੧੭ ੯੫੯ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਟਿਓ ੩ ੪੩੦ 

ਸਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਮੰਨਿਓ ੧੧ _ ੩੪ 

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ਨਿਤ _੯ ੧੪੧੫ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ __ ੧੩ _੩੧੪ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖੂ ਪਾਇਆ ੧੩ ੩੬੬ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵਹੁ ੧੩ ੫੨੭ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆਂ ੫ ੬੦੭ 

ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ ੨ 2੭੩ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲੈ ੧੧ ੧੨੫੮ 
ਸਤਿਗੂਰਿ ਪੂਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਇਕੋਂ ੧੩ __ ੪੨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਸੁ ੭ ੭੩ 

ਸਤਿਗੂਰਿ ਪੁਰਖਿ ਵਿਖਾਲਿਆ _ ੧੮ _ ੭੩ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਰਚੈ ਹਰਿ ਨਾਮਿ __੧੦ ੭੯7 



ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ 

ਬੈ ੧੨੭੫ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ੧੦ ੪੩੫ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਮਨਿ ਮੁੰਦ੍ਾ ੬ ੮੩੫ | ਮਲਾਰ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ __ ੮ ੧੨੭੫ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤਿ ੮ ੧੩੧੦ | ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ੧੫ ੧੦੨੯ 
ਸਵਈਏ ੪, ਕਲ੍ਹ . ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਿ ਜਨਹ ੧੨ ੧੩੯੬ | ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਤਿ ਕਿਨੇਹੀ ੧੯ ੧੦੨੭ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ _੬ _ ੫੯ | ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ___੭ ੧੦੨੮ . 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ੮ ੮੦੨ | ਮਾਰੂ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਵੈਦੁ ਨ ੧੦ ੧੦੧੬ . 
ਰਾਮਕਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਖਿ ਹੋਦੈ ੧੫ ੯੨੩ | ਸਿਗੰਰਾਗੁ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ _੧੮ _ ੭੧ 
ਗਉੜੀ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ੧੦ _੧੬੪ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ੧੨੭੨ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਾਪੁ ੧੪ ੬੨੦ | ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਬੇਲੀ ੧੯ ੧੦੩੧ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ੬ ੧੩੪੦ | ਬਸੰਤੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ - ੨ ੧੧੭੭ 
ਆਸਾ ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ੧੬ ੩੬੨ | ਕਾਨੜਾ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖੁ ੧੦ ੧੩੦੯ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ੧੯ ੨੦੦ | ਸੋਰਠਿ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ੨ ੫6੮ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ੧੭ ੮੧੯ । ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪੩ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨੁ ਹਥਿ ਨ ੧੪ ੫੪੮ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਐ ੧੭ ੬੩੯ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ 2 ੯੨੦ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ ੭ ੬੨੮ | ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗੁ ੧੭ ੧੧੦੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਮੇਰਾ --੨ -੮੯੯੪' | ਸੂਹੀ ੪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ੧੬ ੭੫੮ 
ਸਵਈਏ ੪, ਕਲ _ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਧ ਨੈ ੯ ੧੩੯੭ | ਸੂਹੀ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ੧੯ ੭੭੫ 
ਸੋਰਠ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਿ ___੧੯ ੬੧੮ । ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ੮ ੮੯੫ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲੈ ੮ ੬੮੬ | ਫੁਨਹੇ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤ ਪੂਰਾ _੧ ੧੩੬੨ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ੩ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਇਆ ੭ ੫੫੪ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੈ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ___੧੨ _ ੫੯ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਹਰਿ ੧੮ _ ੪੦ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩, ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇਹਿ ਮੈ ਏ .260.-./ 
ਮਾਰੂ ੪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਦੇਇ ੪ ੯੯੮ | ਗਉੜੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ੨ ਰਿ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਪਾਵੈ ੮ ੮੦੧ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਭੇਟਿਐ ਸੋਝੀ ੫ ੮੪੨3 
ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੇਹਿਥੁ ਆਦਿ ੯ ੧੦੨੯ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਐ ਨਿਰਮਲੁ ੧੫ _ ੬7 
ਮਲਾਰੁ ਵਾਰੁ ੧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਬੁ ਬੇੜਹ ੧੮ ੧੨੯੦ | ਮਲਾਰ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਮਨੁ _ ੬ ੧੫੮ 
ਆਸਾ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਏਕੋ ੫ _ ੪੧੫ | ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ੧ “ ੪੬੮ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ _੧੪ ੧੩੩੬ | ਮਾਰੂ ਤੇ _____ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਚੁ ੧੨ ੧੦੬੮ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ੧੦ _ ੫੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ___ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਜਨੁ ੧੧੯੧੨ 
ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ __੧ ੧੦੩੦ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੈਟੈ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ੮ ੧੩੪੨ 
ਆਸਾਂ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ੧੩ ੪੦੬ | ਮਾਰੂ ੫ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿ ਹਰਿ ਜਸੂ.“" ੪ ੧੦੭੫ 
ਗਉੜੀ ੪ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬਚਨੁ ਦੀਓ ੧੧ ੧੬੯ | ਆਸਾ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੀ .-“ ੧੧੪੨੩ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ੧੮ ੧੩੦੯ | ਆਸਾ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ੭ ੩੬੪ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੁ ਬਚਨੁ ਹੈ ੧੦ ੧੩੧੧ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ 'ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਮੁ ਨ ੯ ੧੩੪੧ 
ਸਾਰਗ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਿ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ੧੫ ੧੧੯੭ | ਆਸਾ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਉਤਰੈ ੧੬ ੩੬੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਅੰਧੁ ੨ ੮੪੩ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਏਕੋ ੯ ੪੨ 
ਮਾਰੂ ੩ ' ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਤਿ ੧੬ ੧੦੬੮ | ਸੂਹੀ੧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਤਾ ਸਹਸਾ ੧੫ ੭੩੦ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ___ ੧੪ ੧੦੧੬ । ਧਨਾਸਰੀ ੩ ̀___ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਸੁਖੁ ____ ੬ ੬੬੫ 
ਮਲਾਰ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਮਝ ਨ ਗਉੜੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ੩ ੧੮੩ 



ਸ਼ਤਿਗੁਰ /ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਨਾਉਂ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਪਾਰਸੁ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੈ ਤਾ ਫਲੁ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਮੁਕਤਿ 

ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਮਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ 

`ਸੰਤਿਰੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ '_ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿ ਭਇਆ ਮਨੁ 

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮਤਿ ਬੁਧਿ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ 

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿ ਰਾਮ ਰਸੁ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਭਾਣੈ ਆਪਣੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖੁ ਹੈ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਏਕੁ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੈ ਕਉ ਹਰਿ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉਂ ਦੀਆ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈਡਾ ਮਿਤੁ ਹੈ 

ਸਤਗੁਰ ਮਤਿ ਗੂੜ੍ਹ ਬਿਮਲ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੀਤਿ ਮਿਲਾਇਆ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੰਤੂ ਦੀਓ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਤੂ ਮੇਰਾ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੈਨੋ ਏਕੁ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਨ ਕਾਮਨਾ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮੈ ਬਲਿਹਾਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਚਾ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ 

__ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ _੨ ੩੯੩ 

__ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਭਸ ਕਾ 

੧ ੬00 

੯੪੯੧ | ਭੈਰਉ ੫ 
੧ ੧੧੩੧ | ਭੈਰਊਂ ੫ 

੧੭ ੧੦੪੯ | ਸਾਰੰਗ ੫ 

੮ ` ੮੮੦ | ਭੈਰਉ ੫ 

_੧੮ ੩੭੮ | ਭੈਰਉ ੫ 

੧੭ ੬੬੫ | ਭੇਰਉ ੫ 

੧੬ ੩੮੩ | ਭੈਰਉ ੫ 

੧੨ ੧੨੭੬ | ਮਾਰੂ 8 
੬ ੯੪੪ | ਮਾਝ ੫ 

੧੧ ੧੧੭੬ | ਸਲੋਕ ੩ 

੧ ੯੦੪ | ਸੋਰਠਿ ੩ 

੩ ੫੭੫ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ 

੧ ੬੫੭ | ਸਿਰੌਰਾਗ ਵਾਰ ੪੩ 

੧੩ ੯੨੩ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪੩ 

੮ ੧੩੧੧ | ਆਸਾਂ ੩ 

੬੨੨੩ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ 
੫੫੯ | ਗਉੜੀ ੧ 

੧੨ ੩੬੯ । ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

੩ ੧੧੫੭ | ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ 

੧੬ ੩੭੧ |] ਵਡਹੰਸੁ ੩ 
੧੭ ੧੪੨੧ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

੧੮ ੧੩੯੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 
੧੮ ੧੦੨੭ | ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ 

੮ ੧੭੫ | ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 

੮ ੭੫੯ । ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

੪ _੧੯੬ | ਸੂਹੀ ੪ 
੮ _ ੯੪ | ਗੂਜਰੀ ੩ . 
੪ ੧੧੭੩ | ਮਲਾਰ ੩ 
੪ _ ੨੬ | ਸੋਰਠਿ ੧ 

੬ ੧੦੭੦ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

੧੫ ੧੧੯੫ | ਸਲੋਕ ੩ 

੩ ੧੧੪੨ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 

`੩ ੬੭੫ |ਸੂਹੀ ੩ 
੮ ੭੫੯ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

੧੬ ੧੩੩੩ | ਸੂਹੀ ੫ 

੩ ੧੧੪੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਰਬ . ੪ ੧੧੪੨ ' 

ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਭਿਆਈ ___੫ ੧੧੪੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਘਰਿ ਦੀਬਾਣੁ __੬ ੧੧੪੨ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਕਉ ੧੨ ੧੨੦੨ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਾਣੂ ਨਿਤਾਣੂ __ ੬ ੧੧੪੨ 

ਸਤਿਗੁਰੂ.ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ੩ ੧੧੪੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾਂ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ੩ ੧੧੪੨ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੈ __ ੫ ੧੧੪੨ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਹ ਪ੍ਰਭ ੬ ੯੯੭ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ _ ੧੯ ੯੮ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ੧੪ ੧੪੧੪ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ੧੭ ੬੦੨ 

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ੧੩ _੫੫੮ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਨਵ ੧੧ _ ੯੧ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਅੰਤਰਿ ੩ _੫੫੬ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਆਪੁ ੧੭ ੪੨੪ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ __੨ ੭੮੭ 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚ ੧੭ ੧੫੩ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ _੪ ੪੬੫ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ੧੧ _ ੪੬੭ 

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚਿ ੫ ੫੫੯ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ _੮ ੯੪੭ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਦ ਭੈ __ ਕੈ _੩੩ 
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ _ ੮ _੪੬੬ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਹਉਮੈ ̀ ੧੯੫੦੯ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹੁਕਮੁ ੧੪ ੧੨੮੯ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ੧੯੭੫੮ . 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ __੧੬ ੪੯੦ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਐ ਕੰਚਨੁ ੨ ੧੨੭੬ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਕਿਰਪਾ ੪ ੬੩੫ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ __੧੧ _ ੭੨ 

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਜਲੁ "੧੦ ੧੪੨੦ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਜੀਵਤੁ ੨ ੫੧੦ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਾ ਹਰਿ __੨ ੭੭੦ 
ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ੧੧ _ ੩੩ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਦਇਆਲੁ __੮ _੭੭੮ 

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਧਨੁ ੧ _ ੩੨ 
੭ ੩੩੪ 



_ ਆਸਾਂ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਧਾਵਤੁ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ ੩ __ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਉ 
'ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਉਪਜੈ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ 
ਮਲਾਰ ੧ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਿਰੰਜਨੁ 
ਨਟ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪਰਮ ਪਦੁ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫੇਰੂ ਨ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੂ 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ___ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪, ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭੁਖ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਤਿ 
ਗੂਜਰੀ.੩ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਤਿ ਊਪਜੈ 

_ਗੂਜਰੀ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਨੁ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮਾਰਗੁ 
'ਮਾਰੂ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਰੇ 

- ਸਲੋਕ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਲੁ ਉਤਰੀ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਵਡੀ 
ਸਲੋਕ ੩ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੁ ਉਬਰੇ 

ਧਨਾਸਰੀ ੪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈਂ ਸ਼ੁਭਾਇ 
ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸਭੁ ਤ੍ਰਿਸਨ 

ਗਉੜੀ ੧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁ ਮਰਣੂ 

` ਮਾਰੂ੧ ̀  ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਹੁ ਚੀਨਹੂ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਹੁ ਨਵੈ ਨਿਧਿ. 

__ ਵਡਹੰਸੁ 8 ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ 
ਭੈਰਉ ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਆਂਖੀ 
ਮਾਰੂ ੧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਇਹੁ 
ਗੂਜਰੀ ਨਾਮਦੇਵ _ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਸਹਸਾ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਾਂ ਸਹਜਿ 

ਮਲਾਰ ੧ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤ ਸੂਝਸਿ 
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ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ ਜਾਂ ਚੈ ਘੜਥਲੀ _ ੧੧ 

੧੨੩ 

੮੯੧ 

੧੧੮੮ 

੧੦੫੪ 

੧੩੩੩ 

੧੨੬੧ 

੨੩੧ 

੬੯੦ 

੭੫੨ 

੧੩੯੨ 

੫੬੮ 

੧੧੭੫ 

੬੯ 

੧੦੫੭ 

੭੯੮ 

੭੬੧ 

੧੧੮੧ 

੪੨੯ 

੪੨੬ 

੯੦ 

੯੫੦ 

_ ੨੫੩ 

੫੮੦ 
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੪੭੮ 

੧੨੩੨ 

੧੧੯੪ 

੧੧੨੫ 

੫੦੭ 

੬੯੧ 

੩੩੦ 

੧੨੨੪ 

੪੬੨ 

੧੨੮੮ 

੮੭੮ 

੧੨੯੨ 

ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸ 

ਸਪਤਮਿ ਸੌਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ 
ਸਪਤਮੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ 

ਸਫਲ ਸੇਵਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਕੀ 
ਸਫਲ_ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ 
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵਾ 

ਸਫ਼ਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ 
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ 

ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਇਸੁ ਜਗ 

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਆ ਮਿਲਿ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਆ ਭਉ 

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵਤ ਵਡਭਾਗੀ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣੁ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਣੁ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਤਿਸ ਕਾ ਜਗ 

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਤਿਸੂ ਪ੍ਰਾਨੀ 

੫ ੩6 

੧੫ ੮੩੯ 

੧੭ ੭੫੫ 

੧੬ ੧੦੦੯ 

੩ ੬੪੩ 

_੧੮ ੧੯੧ 
੧੬ ੧੦੩੩ 

੧੨ ੯੬੫ 

੮ "6 

੧੬ ੧੧੭੩ 

੨ ੫੩੧ 

੬ ੪੧੦ 

੬ ੮੧੨ 

੭? ੫੪੩ 

੧੮ ੧੩੨੧ 

੧੧ ੬੮੭ 

੧ ੧੦੩ 

੧੪ ੧੨੧੮ 

੨ ੧੧੪੬ 

੮ _੮੯੬ 

੧੯ ੮੧੪ 

੧੩ ੮੧੭7 

੫ ੧੧੪੮ 

੧੯ ੧੨੯੮ 

੪ ੧੧੭੪ 

੧ ੪੪੪ 

੧੭` ੭੮੨ 

੧੨ ੭੮੦ 

੧੦ ੫੩੨ 

੨ ੮੪੫ 

੨ ੮੦੫ 

੧੮ ੧੯੩ 
੧੩ . ੧੨੯. 

- ੩ ੫੧੩ 

੧੮ ੧੩੩੯ 

੧੦ _੮੦੬ 

੮ ੭੫੦ 

੫ ੧੩੩੪ 



ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਤਾਂ ਕਾ ਪਰਵਾਣ __੪ ੮੬੯ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਤਾ ਕਾ ਪਰਵਾਨ ੮ ੩੮੯ 

ਸਫਲੂ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੂ ੧੬ ੫੨੩ 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ੪ ੫੦੭ 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ੧੪ ੯੨੭ 
ਸਫਲੂ ਜਨਮੁ ਭਗਤਾ ਕਾ ੧੬ ੬੦੧ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰ __੧੯ ੮੫੭ 
ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੂ ਤਾ ਕਾਂ _ ੧੦ ੨੯੫ 
ਸਫਲ ਤੇ ਘਰੀ ਸੰਜੋਗ ੧੦ ੧੨੧੩ 
ਸਫਲੁ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਜਨਮੁ ਹੈ __ ੧੨੪੨੯ 
ਸਫਲ ਦੇਹ ਧੰਨਿ ਓਇ ਜਨਮੇ __੯ ੧੨੨੭ 
ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ _ ੩ _੨੬੯ 
ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ _ ੧੯ ੮੦੯ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ _੧੮ ੬੦੯ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨੂ ਸੁੰਦਰ ੧੧ ੨੯੩ 
ਸਰਲ ਦਰਸਨੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ੧੬ ੧੯੫ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ,ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ___੫ ੮੧੨ 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਜਾਂ ਕੀ ੧੪ ੧੧੪੪ 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੂ-ਤੁਮਰਾ ੧੪ ੭੦੧ 
ਸਫਲੁ ਦਗਸਨੁ' ਨੇਤੁ ਪੇਖਤ ੧੦ _੯੯ 

ਸਫਲ ਦਗਸਨੂ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ __੫ _੨੮੭ 
ਸਫਲ ਦਗਨੁ'ਭੇਟਿਓ ਗੂਰ ਨਾਨਕ ੧੪ _ ੭87 
ਸਫਲੂ ਦਰਸੁ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ _੭? _੭੭੮ . 

ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਕਾਮੁ __- ੧੮ ੮੯੬ 

ਸਫਲ ਮੁਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ___ ੧੭ ੧੯੧ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤੂ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ੮ ੪੪ 
ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ __ ੯ ੮੬੯ 
ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਤਿਸ ੧੬ ੧੧੫੨ 
ਸਫ਼ਲ ਮੂਰਤਿ ਗੂਰਦੇਉ ੧੦ ੮੦੨ 
ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ੧੪ ੫੩੫ 
ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਜਾ ਕੀ ੨ ੬੭27 
ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਦਰਸਨ ੧੬ ੭8੦6 
ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਪਰਸਉ ੧੦ ੫੩੧ 
ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ੧੮ ੧੪੫ 
ਸਭਹੂ ਕੋ ਰਸੂ ਹਰਿ ਹੋ ੧ਪ ੨੧੩ 

__ਸਬਦੇ ਊਚੋ ਊਚਾ ੧੨੩੬੩ 
ਸਬਦੇ ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ _੧੪_ ੧੨੫ 
ਸਬਦੇ-ਅਕਥੁ ਕਥੇ ਸਾਲ੍ਹਾਹੇ ੫ ੧੦੫੭ 

ਸਬਦੁ ਅਖੁਟੁ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ੬ ੧੪੨੬ 

ਸਬਦਿ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ __ ੧ _ ੯੭੩ 
ਸਬਦਿ ਅਤੀਤਿ ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ ੪ ੩੨੭ 
ਸਬਦਿ ਅਨਾਹਦਿ ਸੋ ਸਹੁ ੬ ੩੫੧ 
ਸਬਦਿ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ੧0. ' 1 

ਸਬਦਿ ਅਪਾਰੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ __੫ 88੦ 
ਸਬਦੈ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਵਈ __੫ _੫੫੪ 
ਸਬਦੁ ਸਹਜ ਗਸੂ . ੮ ੧੦੨੧ 
ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ __੫ _੯੧੯ 

ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿ ੫੨੪੩ 
ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ੨ ੧੧੧੪ 
ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ੬ ੭੬੯ 
ਸਬਦੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ੧੫ ੨੪੨ 

ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਰੰਗੁ ਲਾਲੂ ੮ ੭੮੯੬. 
ਸਬਦੁ ਸੂਝੈ ਤਾ ਮਨ ਸਿਉ ੩ ੧੧੩ 
ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਐ ਸਬਦਿ ੪ ੪੨੯ 
ਸਬਦੁ ਸੁਣੇ ਤਾ ਦੂਰਹੁ ੧੬ ੧੦੫੪ 

ਸਬਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਇ ੨ ੯੫੬ 
ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ੮ ੨੮੫ 
ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੂ ਮਿਲਿਆ __ ੧੧ ੯੨੦ 
ਸਬਦੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ੧੨ ੧੨੪੯ 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਹਿ ਤਾ ੧੭ ੧੧੫ 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਮਿ _ ੮ ੧੨੪੬ 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਲਾਗੇ _੯__ ੨੮ 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਪ ੭੯੧ 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਮਰਿ _੧੭ ੫੯੨ 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਮਿ _੧ ੫੯੪ 
ਸਬਦੇ ਸਾਦੁ ਨ ਆਵਈ ਨਾਮਿ _੧੫ ੧੨੪੭ 
ਸਬਦੈ ਸਾਦ ਨ ਪਾਇਓ ੧੭ ੫੪੯ 
ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ੧੩ ੧੪੨੦ 
ਸਬਦ ਸਾਰੁ ਹਰਿ ਸਮ ੧੭ ੧੪੦੭ 

_ਸਬਦਿ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ੭ ੬੦੯ 
_ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਇੱ. ਇੱ _ 
ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਬਿਨੁ ਆਈਐ ___ ੭ ੧੦੪੨ 
ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਬਿਨੁ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ੧੫ ੧੦੩੧ 
ਸਬਦੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ੫ ੫੮੯ 
ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ੧੬ ੧੩੯੧ 
ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੈ ਅੰਤੁ ੧੯ ੧੫੭ 



੫੬ ̀ 

੬੪ | 

ਸਬਦਿ ਸਲਾਗੀ ਸਦਾ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ੧੫ ੧੩੩੩ 

ਸੋਰਠਿ ੩ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਉਂ __ ੧੫ ੬੦੦ 

ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਹਿ ਸੇ ਜਨ ੫ ੧੦੫੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ _ ੬ ੫੮ 

ਸ੍ਰੀਗਗੁ ੩ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਹਜੇ _ ੬ __ ੩੬ 

ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ੧੮ ੧੦੫੫ 

ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦੇ ਸੇਵਨਿ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ __੯ ੧੦੫੬ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆਸੁ ੧੪ ੧੪੮ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੀ _੧੩ ੯੩੩ 

ਸੂਹੀ ੫ ਸਬਦਿਂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਏ 2੯੩ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈਐ ੩ ੫੧੦ 

ਆਸਾ ੩ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੈ ੫੪੨੯ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ _ ੬ _ ੬੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ੨ ੯੪੯ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਬਦੇ ਹੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ੬ ੬੬ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ੬ ੬੮ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ੯ ੫੮ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ਸਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਊਪਜੈ ੫ ੬੪੪ 

ਮਾਝ ੩ ਸਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਓਪਤਿ ੮ ੧੧੭ 

ਆਸਾ ੩ ਸਬਦੌ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ੧੧੪੨੯ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਬਦਾਹ ਮਾਹਿ ਵਖਾਣੀਐ ੮ 

ਸਵਈਏ ੪, ਦਾਸੁ ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ੧੩ ੧੪੦੦ । 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸਬਦੈ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣਿ ੧੨ ੯੪੬ | 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ੬ ੯੪੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਬਦੇ ਕਾਲੂ ਮਾਰਿ ਸਚੁ ੪ ੫੮੪ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਸਬਦੁ ਖੋਜਿ ਇਹੂ ਘਰੁ ੫ ੧੨੯੧ 

_ ਗਉੜੀ ੩ ' ਸਬਦੁ ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਾਏ __੧੭ ੨੪੫ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਸਬਦੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ਮੋਖ ੧੧ ੧੩੪੨ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ੧ ੯੪੩ 

` ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ 9,3 _ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰਹਿ _ ੧੧ ੫੯੩ 

ਸੋਰਠਿ ੩ _____ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਤੁ ਮਨੁ __੫ ੬੦੧ 

_ ਸਵਈਏ ੫, ਕਲ੍ਹ _ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ ੩ ੧੪੦੭ 

ਸੋਰਠਿ ੧ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ` ੬ ੬੩੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ੧੪ ੯੪੪ 

ਸੂਹੀ ੪ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ੧੦ ੭੭੫ 

ਆਸਾ ੩ ਸਬਦੁ ਚਾਖੈ ਸਾਚਾ ੨ ੩੬੨ 

ਸੂਹੀ ੩ ਸਬਦੁ ਚੀਨ੍ਿ ਆਤਮੁ ੮ ੭੫੩ 

ਸਬਦੇ ਬੂਝੈ ਆਪੁ 

_ ਸਬਦੁ ਚੀਨ੍ਹਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ੧੬ 
ਸਬਦੁ ਚੀਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਰ 
ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ੯ 
ਸਬਦੁ ਚੀਨਹਿ ਤਾ ਮਹਲੁ ੧੦ 

ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਤਿਖ ਉਤਰੈ ੧੯ 
ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ੍ ਫਿਰਿ ਲਗੈ ੧੨ 
ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਭੈ ਕਪਟ ੧ 
ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ___੧੦ 
ਸਬਦਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ _ ੧੪ 
ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ੩ 

ਸਬਦਿ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ __ ੨ 
ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ੧੯ 

. ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ੧੦ 

ਸਬਦੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ ਅਘ 

ਸਬਦੁ ਦੀਪਕੁ ਵਰਤੇ _ 8 
ਸਬਦਿ ਧੋਪੈ ਤਾ ਹਛੀ ਹੋਵੈ __ ੧੧ 
ਸਬਦੀ ਧੋਵੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ - _ ੧੯ 
ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ੧੮ 
ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ __ ੧੧ 
ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ _ ੩ 
ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਣਿ __ ੩ 
ਸਬਦੁ ਨੰ ਜਾਣਹਿ ਸੇ ਅੰਨੇ ੬ 

_ ਸਬਦਿ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਕਤਾ [ਅ 
ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ੧ 
ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ _ ੧੧ 

ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੀ ਆਗਿ , __ ੧੨ 

:“ . ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ____੧੯ 
ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਗਵਿ ਰਹੈ ੧੯ 
ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੈ ਤੀਨੇ ੧੭ 
ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ 6 
ਸਬਦਿ ਪਤੀਜੈ ਅਲਖ ੧੩ 

_ ਸਸ਼ਦੇ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ੧੩ 

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨੁ 3 

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਛੂਟੈ ' ੧੮ 
. ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਏ . ੩ 

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ੩ 

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ੧੬ 

ਸਬਦੇ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਸਵਾਰੇ ੧੮ 
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੧੩੪੬ 

੪੨੩ 

੬੪੯ 

੧੪੧੯ 

੮੪੨ 

੧੨੫੫ 

੫੬੫ 

੮੪੩ _ 
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੭੫੨ 

੮੬੦ 

੫੮ 

੨੨੧ 
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੧੨੭੭ 

੧੧੩੧ 

੧੫੨ 
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੧੨੩੩ 

੧੧੨੬ 

੧੦੫੯ 



ਮਾਰੂ ੧ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ੭ ੧੦੨੧ | ਮਾਰੂ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ੨ ੧੦੪੩ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਏ __ ੧੨ ੧੦੪੪ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ _ ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ _ ___੭ ੧੩੩੨ 
ਸਾਰਗ ੩ ਸਬਦਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਜਮਕਾਲ _ ੧੦ ੧੨੩੩ | ਮਾਰੂ ੧ ___ ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਦਰਗਹ ੧੭ ੧੦੨੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਸਬਦੁ ਭਾਖਤ ਸਸਿ ਜੋਤਿ ੧੧ ੯੪੩ | ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਵਿਛੁੜੇ ਨਾਹੀ _੧੮ ੧੦੪੬ 
ਮਾਝ ੩ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਕੋਈ ਮਹਲੂ ੧੨੧੧੭ | ਸਿਗੌਰਾਗੁ ੩ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ੪ _੨੭ 
ਰਾਮਕਲੀ੧ _ ਹਦ ਜੱਦ 77 ੨੨" ੯ ੯੪੧ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਸਬਦੇ ਭੇਦੇ ਤਉ ਪਤਿ ਪਾਵੇ _ ੧੪ ੮੩੯ 

੯੯੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ___ ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਮਿਲੈ _੯ _ ੨੭ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ___ ਸਬਦਿ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵੀਛੁੜੈ . ੧੭ ੬੬ 

ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਦਾ __ ੧੨੬੬੪ ੬ 
ਆਸਾ ੩ ___ ਸਬਦਿ ਮੁਆ ਵਿਚਹੁ ੬ ੩੬੧ | ਮਾਰੂ ੧ ਸਬਦੁ ਰਸਾਲੁ ਰਸਨ ਰਸਿ ____ ੫ ੧੦੩੯ 
ਮਾਰੂ ੩ __ ਸਬਦਿ ਮੁਏ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ੮ ੧੦੪੬ | ਮਾਝ ੧ __ . _ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਮਿ ੮ ੧੦੯ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ - __ਸਬਦਿ ਮੁਏ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ _੪ ੭੯੬ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ < __ਸਬਦ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਜੋਬਨਿ ੧੮ ੫੮੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਸਬਦਿ ਮਹਲੀ ਖਗਾ ਤੂ ੬ _ ੯੩੭ | ਸਿਰੰਰਾਗੁ ੩ ___ ਸਬਦਿ ਰਤੀਆਂ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ _੧੧ _ ੩੮ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਬਦਿ ਮੰਨਿਐ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ___੧ _ ੩੪ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ _੩ __੩੮ 
ਸੋਰਠਿ ੩ ਸਬਦੇ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ੪ ੬੦੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ __` ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ੧ ੯੪੫ 
ਗਉੜੀ ੩ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ੧' ੨੩੩ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ _ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਸੀਤਲ ____੨ ੬੪੩ 
ਸਲੋਕ ੩ - ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ੧੬- ੧੪੧੬ | ਸਿਰੀਰਾਂਗ ਵਾਰ ੪, ੩ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ੧ ੯੦ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ___੪ ੧੦੪੬ | ਸੋਰਠਿ ੩ ਸਬਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ੧੬ ੬੦੧ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਮੁਕਤਾ _੧੬ ੧੦੬੩ | ਸੋਰਠਿ ੩ ____ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗੀ _ ੧੩ _੬੦੦ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 'ਇ ੩੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤਜਿ __੭ _ ੫੮ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ _੧੩ _ ੨੭ 
ਗਉੜੀ ੩ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਚਲਹਿ _੧ ੨੩੪ 

ਮਾਰੂ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਸੇ ਮਰੁਣੂ ੪ ੧੦੬੭ | ਸਾਰਗ ੩ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੇ ___੩ ੧੨੩੪ 
ਸੋਰਠਿ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰੋਹੁ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹੁ ੧ ੬੦੪ ।.ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਹਉਮੈ ਗਈ - __੧੧ ੬੫੧ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾ ੭ ੬੪੯ | ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ __ਸਬਦੰ ਰਤੰ ਹਿਤੰ ਮਇਆ ___ ੧੧ ੧੩੫੪ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ___ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਉਧਰੈ ੧੨ _ ੩੩ | ਮਾਰੂ ੧ _____ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਰਸਿ ੯ ੧੦੩੮ 
ਆਸਾ ੧ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾਂ ਏਕ ੧੬ _੪੧੨_| ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ 8,੩ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਤਿਨਾ ਸੋਝੀ ੩ ੫੮7 
ਆਸਾਂ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ੭ ੩੬੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਜਿਤੁ ਮੰਨ ੧੦ ੯੨੦ 
ਗਉੜੀ ੧ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ੨੨੨੪ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ____ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ____੫ ੧੩੩੨ 
ਸਾਰਗ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭੂ ਕਿਛੂ ੯ ੧੨੩੪ | ਗਉੜੀ ੧ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ੧੩ _੧੫੨ 
ਆਸਾ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ. ਜਾਤਿ ੧੩ ੪੨੯ | ਸਿਗੰਰਾਗੁੰ ੧ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਧਿਆ ੫ _੫੪ 
ਮਾਰੂ ੧ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਮਾਰਿ ੪ ੧੦੧੦. | ਵਡਹੰਸੂ ਵਾਰ 8,੩. ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ ੧੨ ੫੮੫ 
ਗਉੜੀ ੧ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ੬ ੧੫੩ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਪ ੫੮ 
ਗਉੜੀ ੩ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ੨੧੫੯ | ਰਮਕਲੀ ੧ ਸਬਦਿ ਰਵੈ ਆਸਣਿ ਘਰਿ __ ੧੯ ੯੦੭ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ _- _ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੂ ਨਿਰਮਲੁ __. ੮ _੯੧੦ | ਗਉੜੀ ੧ __ ਸਬਦਿ ਰਵੇ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕਿ ਹਦ. 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੂ ਮਾਰੇ ਅਉਧੂ __ ੬ _੯੦੮ | ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਸਬਦੇ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ੭ ੧੧੧੨ 
ਮਾਝ.੩ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੈ ਅਪੁਨਾਂ __ ੧ _੧੧੭ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਸ਼ਬਦਿ ਲਗੇ ਸੇਈ ਜਨ ੯ ੯੧੧ 

੪ ੧੨੮੬ ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੫ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰਿ _ ਵਡਹੰਸੁ ਤੇ _____ਸਬਦਿ ਲਗੇ ਤਿਨ ਬੁਝਿਆ ੨ ੫੫੯ 



ਸਭਿ /ਇਛਾ ਅੰਨੇ 

੧੭ ੯੯੨ 

੭? ੯੪੩ 

੬ ੧੨੩ 

੧ ੧੦੬੭ 

੧੨੪੧੨ 

੧੬ ੧੨੩੩ 

੯ ੭੬੫ 

੩ ੯੦੬ 

੧੫ ੯੦੩ 

੧੪ ੪੧੩ 

੫ ੧੩੮੪ 
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2 ੭੨੧ 

੪ ੧੩੮੪ 

੯੬ ੨੧੧ 
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੪ ੧੧੮੯ 

੧੬ ੬੨੫ 

੧੧ ੧੦੭੨ 

੧੦ 

੧੧ ੫੬੬ 

੮ ੫੬੬ 

੯ ੩੮ 

੬ ੮੯੪ 

੮੧੨ 

3੬੨ 

੯੨੭੪ 
20੯ 

੭੨੩ 

੯੬੮ 

` ੯੦ 

`. ੬' ੭੨੩ । 
੬ ੪੫੨ 

੧੧ ੧੩੧੫ 

੧੫ ੧੦੯੮ 

੧੬ ੧੦੭੦ 

੫੬੬ 

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ੧੮ ੧੨੬੨ 

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਵਿਸਰੀ ੧ ੧੩੧੫ 

ਸਭਿ ਆਖਹੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ੧੯ ੫੮੫ 

ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ _ ੧੮ ੫੮੯ 

ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ੧੮ ੩੦੯ 

ਸਭੂ ਆਤਮ ਰਮੂ ਪਛਾਣਿਆ ਭਉਊਜਲੂ ੭ ੭੯੦ 

ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੂ ਪਛਾਣਿਆ _ ੧੬ _ ੬੯ 

ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਜਨ ਵਰਤਾਇਆ __ ੬ ੧੦੯੭ 

ਸਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ____੫ ੭੫੭ 
ਸਭਿ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟਿ ਗਏ ੧੨ _੩੧੫ 
ਸਭੁ ਅੰਦਰਿ ਇਕੁ ਵਰਤੈ ੯ ੫੯੪ 
ਸਭਿ ਅਧ੍ਰਵ ਡਿਠੇ ਜੀਉ ੨ ੭੮੫ 
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ੧ ੮? 
ਸਭੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ ੧੩ ੧੪੨੪ 
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ _੯ ੨੨੯ 
ਸਰੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ __ -੧੩ ੧੨੫੧ 
ਸਭੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ _ ੧੮ _ ੯੪੯ 

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ੨ ੧੬੩ 

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ੧੪ ੩੦੨ 

ਸਭੁ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ __੧੯ ੬੦੬ 

ਸਭ ਆਪੇਂ ਤੁਧੁ ਉਪਾਇ ਕੈ __ ੧੧ _ ੯੩ 

ਸਭ ਆਪਨ ਅਉਸਰ ਚਲੇ ੧੭ ੧੧੯੪ 

ਸਭਿ ਅਰਥਾਂ ਸਭਿ ਧਰਮ ੧੮ ੪੪੩ 

ਸਭੂ ਅਰਪਊ ਮਨੁ ਤਨੁ ਚੀਤੁ ___੫ _੯੮੦ 
ਸਭੁ ਆਲਸੁ ਦੂਖ ਭੰਜਿ ੧੮ ੧੧੭੭ 
ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ੧੩ ੭੫੦ 
ਸਭ ਏਕੋ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ੯ 3੩? 

ਸਭੂ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ਜੈ ਕਰੇ __੧ _ ੬੫੪ 

ਸਭੂ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ੧੫ ੧੭੩ 

ਸਭੁ ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ 2 ੯੪੮ 
- ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜਾਣੈ ੧੧ ੧੨੦ 
ਸਭ ਇਕਾ ਜੋਤਿ ਵਰਤੈ ੯ ੯੬ 
ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ __ ੧੧ _ ੭੪ 

_ ਸਭ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮਤੁ ੧੨ ੪੪੬ 

ਸਭ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ - ੭ ੯੨੬ 

ਸਭੇ ਇਛਾਂ ਪੂਰੀਆ ਜਾਂ ੧ ੭8੭ 
ਸਭੇ ਇਛਾਂ ਪੂਰੀਆ ਲਗਿ ੧੩ ੧੦੯੭ 

_ ਸਭਿ ਇਛਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ` ੭ ੭੩੧ 



ਸਤਿ ਇੰਦੂੀਆ ਵਨ 

ਸਭਿ ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਵਸਿ ਕਰਿ 
ਸਭਸੈ ਊਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ 

ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ ਛਡਿ ਕੈ 

ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਧਾਰ ਹਰਿ 

ਸਭਿ ਸਹੀਆਂ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ 
ਸਭ ਸਾਹਾ ਸਿਰਿ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ 

ਸਭਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਮਾਣਹਿ 

ਸਭੇ ਸਿਖ ਉਬਾਰਿਅਨੁ 
ਸਭਿ ਸਖੀਆ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ 
ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਭਿ ਗੁਣ 

ਸਭਿ ਸੂਖ ਹਰਿ ਰਸ ਭੋਗਣੇ 
ਸਭਿ ਸੁਖ ਜਾਹਿ ਦੁਖਾ 

ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ 
ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ 

ਸਭਿ ਸੂਖ ਪਾਈ 

ਸਭਿ ਸੂਖ ਪਰਗਟਿਆ 

ਸਭਿ ਸਿਖ ਬੰਧਪ ਪੁਤ 

ਸਭੇ ਸੂਖ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਤੂਠੇ 
ਸਭਿ ਸੂਖ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ 

ਸਭਿ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ 

ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ` 
ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸੁ 

ਸਭੇ ਸਚੂ ਸਚੂ ਸਚੂ 
ਸਭੁ ਸਚੈ ਸਜ਼ੁ ਵਰਤਦਾ ਸਚੁ 
ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ 

ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਦਾ 

ਸਭੂ ਸਚੇ ਸਚੂ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਸਭਿ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਸਾਚੁ 
ਸਭੂ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ 

ਸਭੂ ਸਚੁ ਦਿਖਾਲੇ ਤਾ ਸਚਿ 

ਸਭੁ ਸਚੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ 
ਸਭੂ ਸਚੁ ਵਰਤੇ ਸਚੋ ਬੋਲੈ 
ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ 

ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ 

_ ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ 

ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ 

ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ 

ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ 
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` ਸਭਸੈ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ 
ਸਭਸੈ ਦੇ ਦਾਤਾਰੁ 
ਸਭਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਨਿ 
ਸਭਸੈ ਨੌ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਮਾਲੇ 
ਸਭੂ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ . 

ਸਭ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਜਾਂ 
ਸਭੁ ਸਿਰਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ 

ਸੋਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੇਵੇ ਦਿਨੁ 

ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ 
ਸਭੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋਗ ਸਭਿ 

ਸਭਿ ਸੂਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ 
ਸਭਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ 
ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ 

ਸਭ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ 
ਸਭਿ ਸੇਵਹੁ ਮੋਹਨੋ ਮਨਮੋਹਨੋ 
ਸਭ ਹੋਈ ਫ਼ਿੰਝ ਇਕਠੀਆ 

ਸਭੂ ਹੈ ਸਚਾ ਜੇ ਸਹੇ ਭਾਵੈ 

ਸਭੋ ਹੁਕਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ 

ਸਭੁ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ 
ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖੁ 
ਸਭਹੂ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ 
ਸਭ ਹੂ ਦੂਰਿ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰੈ 
ਸਭ ਹੀ ਪਰਿ ਡਾਰੀ 

ਸਭੁ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ 
ਸਭ ਹੀ ਮਧਿ ਸਭਹਿ ਤੇ 
ਸਭ ਹਰਿ ਕੀ ਕਰਹੁ 

ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ 
ਸਭੁ ਕੋਊ ਕਹੈ 
ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ 
ਸਭ ਕਉ ਤਜਿ ਗਏ ਹਾਂ 

ਸਭੁ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ 
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸੁ 
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ਸ੍ਭੂ ਕੋਈਂ ਚਲਨ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 
ਮਾਰੂ ੩ 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 
ਮਾਂਰੁ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਗੋਂਡ ੫ 

ਗਉੜੀ ੩ 
ਧਨਾਸਰੀ ੩ . 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰੁ ੩. 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

ਮਾਝ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ _ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਗੁਰ 
ਸਰੂ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਦੂਜਾ 
`ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਕਰਾਏ 

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਦੂਜਾ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਬੇਅੰਤ 

ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ 

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ 

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕੁ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਸਕੂ ਕਿਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ 
ਸਭੂ ਕਿਛੂ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ 

ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਹੈ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੁਕਮੇ ਆਵਦਾ 
ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਹਰਿ ਕਾ ਖੇਲੁ ਹੈ 

ਸਭ ਕਿਛੂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤ 

ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ 

ਸਭ ਕਿਛੂ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ 

ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਕਰਤੇ ਹਥਿ 
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ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ 

__ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ 
ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਮਾਗਨਾ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ੍ਰੈ ਹਾਥਿ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾਂ ਖੇਲੂ ਹੈ 
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ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ 

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾਂ ਤੂ ਕਰਣੈਹਾਰੁ 
ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾਂ ਤੂ ਪ੍ਰਭੂ 
ਸਭੂ ਕਿਛੂ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ 

_ ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਵਸਿ 
ਸਭ ਕਿਛੂ ਦੀਆ ਭੁਲੀਆ 

ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਦੇਖੈ ਤਿਸੈ ਕਾ 

ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਦੇ ਰਹਿਆ 

_ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ 
ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ 
ਸਭ ਕਿਛੁ ਬਿਆਪਤ ਬਿਨੂ 

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੁ 
ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ 
ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਵਸਗਿਤ 
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ਸਭ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ` (387 ਰ ਸੱਭ ਘਟ ਆਪੇ 

ਆਸਾਂ ੫ ਸ੍ਭੂ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਜਿਸੈ 

`ਗਉੜੀ੫ ਸਭੂ ਕਛੂ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ___ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨੁ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਭੂ ਕਾਜੂ ਹਮਾਰਾ ਹੋਇਆ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪੩ ਸਭੁ ਕੋ ਜਮ ਕੇ ਚੀਰੇ ਵਿਚਿ ਹੈ 
ਆਸਾ ੫ ਸਭੂ ਕੋ ਤਿਸੁ ਮੰਨੇ ਹਾਂ 

ਧਨਾਸਰੀ 8 ਸਭੂ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿਚਿ ਹੈ 
ਗਉੜੀ ੪ ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ - 
ਮਾਝ ੫ ਸਭ ਕੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਵਰਸਾਵੈ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ___- ਸਭੇ _ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩,੧ __ ਸਭੇ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ 
ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ _ਸਕਭੂ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਸੁ ਦਾ 
ਗਉਂੜੀ ੧ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਇ ੧੩ _ ੧੫੧ 
ਸੂਹੀ ੩ ਸਭੂ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹਉ ੪ ੭੬੮ | ਮਾਰੂ ੩ ___ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟੇ ਦੂਖ ___੧੭ ੧੦੫੨ 
ਸੂਹੀ ੪ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ੧੨ ੭੩੫ | ਨਟ ੪ ___ ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਲਹੰਤੀ ੧੯੯੭੭ 
ਮਾਝ ੩ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਭਗਤੁ ਕਹਾਏ ___ ੯ ੧੨੨ | ਮਾਰੂ ੫ ਸਭਿ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਆਪਿ ੧ ੧੦੭੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਸਕੂ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਅਗਮ ੧੧ ੯੬੨ | ਮਾਰੂ ੪ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੈ 0 ੬ 
ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਕਥਿ ਕਥਿ ਰਹੀ ੫ _੬੫੫ | ਭੈਰਉ ੪ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਏ ੩ ੧੧੩੪ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਸਭੁ ਕੋ ਨਥੈ ਨਥਿਆ ______ ੩ ੧੨੮੯ | ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ___ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ੬ ੫੩੯ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ੧੪ ੪੭੦ | ਸਿਗੰਰਾਗੁ ੫ ਸਭੂ ਕੋ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਲਇਓਨੁ ੧੮ _ ੪੨ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਸਭੂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ੪ _ ੪੬੯ | ਮਾਰੂ ੩ ਸਭੁ ਕੋ ਵਣਜੂ ਕਰੇ ੧੦ ੧੦੬੪ 
ਸਾਰਗ ੫ ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰਬ `_ ੫ ੧੨੨੦ | ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ੪ ੬੫੫ 
ਗਉਂੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਸਭੁ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ __ ੭ ੩੦੪ | ਮਾਰੂ ੩ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਤੇਰੀ ੧੭ ੧੦੬੧ 
ਮਾਰੂ ੧ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ੧ ੧੦੩੩ | ਗਉੜੀ ੫ ਸਭ ਗੁਣ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਹਿ ੨ ੨੪੧ 
ਕੇਦਾਰਾ ੪ ਸਭੂ ਕੋ ਭਗਤਿ ਕਰੇ __ ੪ ੧੧੧੮ | ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪ ੫27 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੧ ਸਭੂ ਕੋ ਭਰਿਆ ਫੂਕਿ ੧੮ ੧੨੪੪ | ਜਪੁ ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ੧ੋਪ ` ੪ 
ਸੂਹੀ ੫ ਸਭ ਕਾਮਣਿ ਤਿਆਗੀ ____ ੧੩ %੩੭ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਭਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਹਿ ___੧੧ _ ੫੬ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ` __੮ ੬੭੧ | ਆਸਾ ੩ ਸਭੇ ਗੁਨਹ ਬਖਸਾਇ ੧੮ ੪੨੮ 
ਗਉੜ੍ਹੀ ੫ ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ੧੭ ੨੦੯ | ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਉ _ਸਭੂ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਸਭੂ ੩ ੪੮੫ 
ਆਸਾਂ ੧ ____ ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ __੧੧ ੯ | ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ _ ੧੬ ੧੧੧੬ 
ਆਸਾ ੧ ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ___੩ ੩੪੯ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਸਭੇ ਗਲਾ ਆਪਿ ਥਾਟਿ . _੧੩ ੬੫੩ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ___ ੧੪ ੨੯੪ | ਗਉੜੀ ੫ ਸਭੇ ਗਲਾ ਜਾਤੀਆ ੧੯ ੨੧੭ 
ਮਾਝ ੫ _ ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਲਿਪਤ ੧੨੧੦੨ 
ਗਉੜੀ ੫ ____ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ੧ ੨੯੬ 
ਸੂਹੀ ੫ _ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ੧ ੭੮੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਸਭੇ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨੁ ੧੫ _ ੪੩ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ਸਭਿ ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ _ ੧੪ ੧੩੧੫ 
ਮਾਝ ੩ ___ ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ੧ ੧੧੩ 



ਸਭਿ ਘਟ ਆਪੇ 

ਸੋਰਠਿ ੪ ਸਭਿ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗੁਵੈ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ 

ਗਉੜੀ ੫ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ 

ਭੈਰਉ ੪ ਸਭਿ ਘਟ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਨਾਂ 
ਮਾਰੂ ੧ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗੈ ਹਰਿ ਰਸੁ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪.੩ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤੁ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸਦਾ 
ਸੂਹੀ ਗੰਵਦਾਸ ਸਭੁ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਾਟੁ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਸਭਿ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਉ ਸਭਨਾ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ਲੋਕਾਣੀ 

__ ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ 
ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਸਭਿ ਚਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ _ਸਭਿ ਚਵਹੁ ਮੁਖਹੁ 

ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਸਭ ਛੂਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛੈ 

ਮਾਝ ੫ ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮਿ ਆਪਿ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ 

ਸੂਹੀ ੪ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ 
ਗਉੜੀ ੪ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਮੁਖੁ ਨਕੁ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੫ _ਸਭੇ ਜੀਅ ਸਮਾਲਿ 
ਆਸਾਂ ੪ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ 
ਆਸਾਂ ੪ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ 
ਧਨਾਸਰੀ ੪ ___ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਸ ਦਾ 
ਗਉਂੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਸ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਭਿ ਜੀਅ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਭਿ ਜੀਅ ਭਏ ਦਇਆਲਾ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ਸਭਿ ਜਾਇ ਮਿਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਪਿ ਉਪਾਇਓਨੁ 
ਵੜਹੰਸੁ ੩ ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਪਿ ਉਪਾਇਓਨੂ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾਂ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਭੁ ਜਗੂ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕੈ 
ਆਸਾ ੧ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਾਰੈ ਸੋ ਜਿਣੈ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ 
ਗਉੜੀ ੩ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ 
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ਸਭ ਤੋਂ ਊਚ ਠਾਕੁਰ 

ਸਭੁ ਜਗੁ ਖੇਲੁ ਰਰਾਇਓਨੁ ੧੯ ੭੮੯ 

ਸਭੂ ਜਗੁ ਗਰਬਿ ਗੁਬਾਰੁ ੯ ੧੨੮੯ 

ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਤਉ ਪੇਖੀਐ ੬ ੪੩੧ 

ਸਭੂ ਜਗੁ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ _ ੧੩ ੬੩੯ 

ਸਭੂ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਿ ੮ ੪੧ 

ਸਭੁ ਜਗੁ ਠਗਿਓ ਠਗਿ ੯ ੧੪੭ 

ਸਭੂ ਜਗੁ ਤਿਸ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ੬ ੫੧੧ 

ਸਭ ਜੋਗਤਣ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ __੧੩ ੪੭7 

ਸਭਿ ਜੁਗ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ੧੧ ੧੧੭੬ 

ਸਭੁ ਜਗੂ ਤੇਰਾ ਤੂ ਏਕੋ ੧੬ ੬੩੪ 
ਸਭੂ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ ੫ _੩੫੪ 

ਸਭੂ ਜਗੁ ਫਿਰਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ __੧੬ ੫੧੦ 

ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ੯ ੫੫ 

ਸਭੂ ਜਗੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮੁ ੧੮ ੧੦੫੭ 

ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ੭ ੮੮8 

ਸਭ ਜਗੁ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ .੩ 3੯੬ 

ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਦੋਹੀ ੧੫ _ ੬੩ 

ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਉਤਮ ੬ ੮੯੬ 

ਸਭੁ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ੪ ੧੦੫੪ 

ਸਭਿ ਜਾਚਿਕ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ __ ੩ _੫੦੭ 
ਸਭਿ ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੁ ੧ ੧੧੮੧ 

ਸਭਿ ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ _ ੧੬ ੧੧੪੭ 

ਸਭ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸੁਣਾਏ ੬ ੧੬੨੭ 
ਸਭ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ __ ੧੦ ੧੩੧੩ 

ਸਭੁ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ੧੩ ੧੩੧੪ 

ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਸਫਲਿਉ _.੧ ੫੭੬ 

ਸਭਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ੧੪ ੬੨੨ 

ਸਭੂ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ੧੦ ੫੮੮ 

ਸਭੋ ਜਪੀਐ ਜਾਪੁ ੧੭ ੫੨੦ 
ਸਭਿ ਜਪ ਸਭਿ ਤਪ ੨ ੪੧੨ 

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤੇ ਊਚੋ ੧੪ ੧੨੧੯ 
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਏਹੋ €' ਐ੬£ 
ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਜਾਂ ਕਾਂ ੧੭ ੧੮੨ 
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰੁ _ ੧੫ ੧੧੪੪ 
ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ੭ ੧੧੪੮ 
ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਜਾ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ _ ੧੨ ੮੯੬ 

ਸਭ ਤੇ ਉਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ੧੧ ੯੨੯ 
੧੨੧੮ 
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ਸਭ ਦੁ ਵਡੇ 
ਛ 

੧੫੦ ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿਓ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ 
ਆਸਾ ੪ 
ਆਸਾਂ ੪ 

__ ਕਾਨੜਾ ਵਰ ੪ 
__ ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰੁ ੪ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

`ਸਭੁ ਦੂ ਵਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ੧੫ 
ਸਭਿ ਧਿਆਵਹੁ ਆਦਿ ਸਤੇ 
ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ 
ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ 
ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਸਫਲ 

_ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਮੇਰੇ 

- ਸਭਿ ਧਿਆਵਹੁ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣੌ 

ਸਭਿ ਧੰਨੂ ਕਹਹੁ ਗੁਰੁ 
ਸਭ ਧਰਤਿ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ 

ਸਭੇ ਧਿਰਾਂ ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ 
ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭ 

ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰਿ 
ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ 

'ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ 
ਸਭੁਨਾ ਸਾਹੂਰੈ ਵੰਵਣਾ 
ਸਭੁਨਾ ਸਚੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ 

ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ 
ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ 

ਸਭਨਾ ਸਿਰਿ ਤੂ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ 
ਸਭ ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ __ 

ਸਭਨਾ ਕਉ ਸੇਨਬੰਧੁ 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਹੁ ਏਕੁ ਹੈ 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ 
ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂ ਆਸ ਹੈ 
ਸਭਨਾ ਕਾਂ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ 

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਿਰਿ 

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ 
ਸਭਨਾ ਕਾਂ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਹੋਇ 

ਸਭਨਾ ਕਾਂ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਸਚੈ 

ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਪਿਰ ̀ 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ̀ 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਭਤਾਰੁ ਏਕੁ ਹੈ 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾ ਪਿਉਂ ਆਪਿ ਹੈ 

_ ਸਭਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਤੂ 
ਸਭਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕਾ 

ਸਭਨਾ ਖਸਮੁ ਏਕੁ ਹੈ 
`_ ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਾਜਾ 
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੧੨ 

੬੪੯ 

੧੩੧੫ 

੧੦ 
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੧੩੧੭ 
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੧੨੩੮ 

੫੦ 

੧੦੬੯ 
੧੦੬੦ 
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੧੦੫੬ 
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੫੧੦ 

੧੦੯੪ 
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੩੦ 
_੩੬ 

੪੨੭ 

੪੩੮ 

੯੫੨ 

੧੦੯ 

੧੦੮੮ 

੭੫੭ 

੫੫੯ 
੬੫੩ 

੧੨੫੮ 

੮੪੧ 

੧੨੮੦ 

੮6੩ 

ਭੈਰਉ ੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

ਸਲੋਕ ੧ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਸਿਰਰਗੁ ਵਾਰ ੪੧ 

ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਭਗਤਿ ੯ ੧੧੫੪ 

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ . ੬ ੯੧੭ 

ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸੈ ੧ ੧੪੧੨ 
ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ੫ ੪੬੯ 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾਂ ਛਾਉਂ __ ੧੪ ੧੯੩ 

ਸਭੁਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ _ ੧੦ ੨, 

ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ _੧੩ ੨ 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ _ ੧੬ ੧੧੨ 

_ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ _੧੭ _ ੬੮ 

ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਤਾ __੧੪ ੧੦੬੭ 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਵਿਚਿ ਹਰਿ __ ੧੬ ੮੪੯ 
ਸਭਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭੁ ੨ _ 8੪6 
ਸਭਨਾ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਹੈ ੧੭ ੯੪੭ 
ਸਭਨੀ ਥਾਂਈ ਰਵਿਆ ਆਪਿ __੧੬ ੮੦੧ 

ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਹੈ ੧੩ ੧੨੪੪ 
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਇਕੋ ੪ ੫੧੨ 
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ `_੧੮ _ ੪੫ 
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ੬ ੫੯੫ 
ਸਭਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ੯ ੮੭੯ 

_ ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਰਖਦਾ __ ੧੦ ੯੫੧ 
ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖਦਾ ੬ ੩੬ 
ਸਭੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ੯ ੧੭੬ 

ਸਭ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ __੧੨ _ ੬੬ 

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ੧੮ ੩੦੭ 
ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਘਰਿ ਜਿਸ ਦੈ __੧੩ ੩੨੨ 
ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ੧੩ _ ੧੦ 

ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ੬ ੪੯੫ 

ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵੰਤੀ ੧੫ ੬੨੭ 
ਸਭਨਾ ਨਦਰਿ ਏਕ ਹੈ ੧੯ ੫੫੯ 

ਸਭਨਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ੧੧ ੧੦੫੫ 

ਸਭਨਾ ਪਿਰੁ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ __8੪' ੧੧੨ 
ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ੧੮ ੩੫੪ 

ਸਭਨਾਂ ਮਹਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ੧੦ ੧੨੬੧ 

ਸਭਨਾ ਮਹਿ ਏਕੋ ਸਚੁ ੮ ੧੩੩੪ 
ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣੂ __੧੮ ੧੩੮੪ 

ਸਭਨਾ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਦਾ ੭ ੬੩੯ 

ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ੪ ੫੯੫ 

ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸੋ ਭੁਲਾ __੧੭ ੧੪੨੩ 



ਸਭੇ ਮਹਿ ਵਰਤੈ __ ਸਭਨਾ ਜਜਕੁ ਸੰ/ਹਿਦਾ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ___ ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿਦਾ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਆਪੇ 
ਸੋਰਠਿ ੪ ਸਭਨਾਂ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਦਾ 
ਕਲਿਆਨ ੪ ___ ਸਭ ਨਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਊਤਮੁ 
ਜਪੁ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ 

ਮਾਰੂ ੩ ਸਭ ਨਾਵਹੁ ਉਪਜੈ ਨਾਵਹੁ 
ਸਿਰੈਰਾਗੁ ੧ ̀ __ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ 
ਧਨਾਸਰੀ ੪ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਿ ਤੂ ਵਰਤਦਾ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ __ ਸਭਨਾ ਵਿਚਿ ਤੂ ਵਰਤਦਾ 
ਮਾਰੂ ੩ ਸਭਨਾ ਵਿਚਿ ਵਰਤੈ ਇਕੁ 
ਸਿਗੰਰਾਗੁ ੧ ਸਭੂ ਨਾਵੈ ਨੌ ਪਰਤਾਪਦਾ 

ਆਸਾ ੩ ਸਭ ਨਾਵੇ ਨੋ ਲੋਚਦੀ 

ਸਾਰਗ ੫ ਸਭ ਦੇਖੀਐ ਅਨਭੈ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪੧ _ ਸਭੇ ਪਾਣੀ ਪਉਣ ਸਭਿ 

ਸਾਰੰਗ ੪,੧ ਸਭਿ ਪਾਤਸਾਹੀਆ ਅਮਰ 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਸਭੈ ਪੁਤੁ ਰਾਗੰਨ ਕੇ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸਭਿ ਪਦਾਰਥ ਸਭਿ ਫਲਾ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 9 , ਸਭਿ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਅਨਿ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 9੧ ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਭਿ ਸਭੇ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੧ _ ਸਭੇ ਪੁਰੀਆਂ ਖੰਡ ਸਭਿ ਸਭਿ 

ਮਾਝ ੫ ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤੁ ਧਾਗੈ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ___ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਤਾ ਕਉ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਸਕੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਦਰੀ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ___ ਸਭੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚੜਾਇਆ 

ਆਸਾ ੫ ਸਭ ਪਰਵਾਰੈ ਮਾਹਿ _` 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ _ ਸਭਿ ਪਵਹੁ ਸਰਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ 

ਰਾਮਕਲੀ ਸੁੰਦਰ __ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬੇਣੀ ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਰਉ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੧ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚੈ ਕਰਮੰ 
ਭੈਰਉ ੫ ਸਭਿ ਫਲਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲ 

ਭੈਰਉ ੫ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ 
ਬਸੰਤੁ ੫ _ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ਨਿਹਰਲ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੧ _ ਸਭੇ ਬੁਧੀ ਸੁਧਿ ਸਭਿ 

ਆਸਾ ੫ ਸਭ ਬਿਧਿ ਖੋਈ ਲੋਭਿ 
ਸਲੋਕ ੩ _ ਸਭ ਬੁਧੀ ਜਾਲੀਅਹਿ 

ਆਸਾ ੫ ਸਭ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਤੇ 

ਸਵਈਏ ੪, ਕਲ ਸਭ ਬਿਧਿ ਮਾਨਉ ਮਨੁ 

੧੩ ੭6੫ 

੧ ੧੦੪੫ 

੩ ੬੦੫ 

੧੦ ੧੩੨੫ 

੫ ੧੦੬੪ 

੧੪ _੫੩ 

੬ ੬੭22 

੧੬ ੫੪੯ 

੧੩ ੧੦੪੯ 

੧੮ 2੭੧ 

੯ ੪੨੭ 

੧੬ ੧੨੩੬ 

੧੭ ੧੨੪੧ 

੪ ੧੨੪੧ 
_੧੯ ੧੪੩੦ 
੧੧ ੨੧੮ 

੧੨੫੫੬ 

੫ ੧੨੪੧ 

੧੭ ੧੨੪੧ 

੧੬ ੧੦੮ । 

੧੯ ੩੨੭ 

` ੧੫ ੬੨੮ 

੪ ੩੩੭ 

੪ ੩੭੧ 

੧੦ ੧੩੧੮ 

੨੯੨੪ 

੧੮ ੧੩੫੧ 

੧੮ ੪76 

੮ ੧੩੫੩ 

੧੫ ੧੧੪੯ 

ਰਿ. 

੧੭ ੧੧੮੪ 

੩ ੧੨੪੧ 

੪ ੩੭੪ 

੬ ੧੪੧੩ 

੨ ੪੩੨ 

“੬ ੧੩੯੯ 

ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੂ 

ਸਭਿ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ਰਮੋ 

ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ 
ਸਭੋ ਭੁਜੈ ਆਸਰਾ 

__ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੂਪੈ ਸਾਜਿਆ 
ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰ਼ੈ 

ਸਭ ਮਹਿ ਊਚ ਬਿਸੇਖ ___ 
ਸਭ ਮਹਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ 

ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਕਿਛੂ 

ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ 

ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ 
ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਰਹਿਆ 

` ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ 
ਸਭ ਮਹਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ 

ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ 

ਸਭ ਮਹਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ 

ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ 

ਸਭ ਮਹਿ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ _ 

ਸਭ ਮਹਿ ਸਚੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ 
ਸਭ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਵਰਤੈ 

ਸਭ ਮਹਿ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ 

ਸਭ ਮਹਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ 
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ 

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈਂ 
ਸਭ ਮਹਿ ਜਾਨਉ 

ਸਭ ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ 

ਸਭ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ 
ਸਭ ਮਹਿ ਪਸਰਿਆ 

ਸਭ ਮਹਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ 

ਸਕੂ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰੁ 
ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬੁ 

ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਪੁਰਨ 

`ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ 
ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋ 
ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਅਤੀਤੁ _ 
ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ 
ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਆਪਿ 

੧੪੩ 

੩ 

੧੮ 

ਇੰ, 

੧੯ 

੧੧ 

_੧੬ 

੧੨ 
. ੧੨ 

ਅ 
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੧੦੯੫ 
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੩7੭ 

_੧੧੧੬' 
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੭੭੫ 
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੬੬੩ 

੧੦੭੫ - 
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੧੦੫੫ 

੧੭੬ 

੧੨੯ 

੧੨੭ 

੧੦੫੧ 

26 

੧੨੪੧ 

੨੪੭ 

੧੧੯੩ 

੩੭੯ 

੬ 

੯੫੩ 

੫੬੧ 

੮੩੦ 

੧੧੭੩ 

. ੬ ੧੧੩੯ 

_੧੪੩੦ 

੧੩੭੭ 

੩੧੦ 

੧੦੫੬ 

੧੯ 

੫੬੪ 

੨ ੧੬੬ 

੧6 

੧੬ 

ਨ 

੧੪ 

੧੪ 

੪ 

੧੬ 

੭7੪੬ 

੬੨੪ 

੧੦੨੮ 

38੪ 

੭੯੦ 

੭੬੨ 

`੧੨੪੧ 

੧੦੧੫ 

੧੨੪੧ 

੩੭੪. 

੬੫੭ | 
੧੧੬੮ । 

੬੨੪ 

ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿਠੀਆਂ 
ਸਭੇ ਵਖਤ ਸਭੇ ਕਰਿ _ 
ਸਭ ਵਡਿਆਈਆ ਹਰਿ ਨਾਮ 

ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ਸਚੈ 
ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮੁ 
ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਚਲਤੁ 
ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ 

ਸਮ ਸੁਪਨੈ ਕੈ ਇਹੁ 
ਸਮਝੁ ਅਚੇਤ ਚੇਤਿ ਮਨ 

ਸਮਝਿ ਸੁਝਿ ਸਹਜ 

ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ 
ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜਿ ਪੜਿ 
ਸਮਝਿ ਦੇਪੁ ਸਾਕਤ 

ਸਮਝ ਨ ਪਰੀ ਬਿਖੈ ਰਸ 
ਸਮਝਿ ਪਰੀ ਤਉ ਬਿਸਰਿਓ 
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ 

ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ 

ਸਮੁੰਦ ਕੋਟਿ ਜਾ ਕੇ 

ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ 

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਨਿਰਮਲ 

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ 
ਸਮਰਥ ਅਥਾਹ ਬਡਾ 

ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਣ 

ਸਮਰਥ ਸਰਣਾ ਜੋਗੁ 
ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ 
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੂ ਪੂਰਨ 
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ , 

ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ 
ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ 
ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ 
ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ 
ਸਰਸਿਅੜੇ ਸਰਸਿਅੜੇ 
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ਸ੍ਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਤਰ ਰਪੜ 

-. _ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਸਰੂ ਸੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁਰੂ ੧੯ ੧੩੨੮ ਸਰਣਾਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਤੇ ੬ ੯੮੪ 

`ਬੁਵਈਏ ੪ ਕਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ _ ੧੧ ੧੪੦੦ | ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ __ ਸਰਣਿ ਜੋਗੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਅ ੧੫ ੧੩੫੫ 

ਵੇਈਏ ੪, ਮਥੁਰਾ _ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ __ ੫ ੧੪੦੪ | ਗਉੜੀ ੫ ਸਰਣਿ ਜੋਗੁ ਸਮਰਥੁ ਮੋਹਨੁ ੪ ੨੪੯ 
ਮਾਝ ਵਾਰੋ-੧,੨ __ ਸਰੁ ਸੰਧੇ ਆਗਾਸ ਕਉ ੧੦ ੧੪੮ | ਗਉੜੀ ੫ ___ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰ ਆਇਓ ੧੯੨੬੩ 

ਰਾਗ ਮਾਲਾ _`._ ਸਰਸਬਾਨ ਅਉ ਆਹਿ ੯ ੧੪੩੦ । ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ __ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ੫ ੧੩੫੯ 
ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪੧  ਸੋਰੈ-ਸ੍ਰੀਅਤਿ ਕਰਹਿ _____ ੧ - ੮੪ | ਗਉੜੀ ੫ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ __ ੧੪ ੧੯੯ 
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ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪੂਛ ਨ 

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ 

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ 

੬ ੮੩੨ 

੧੮ ੧੧੮੮ 

੧੬ ੧੩੨੮ 

੧ ੧੧੭੩ 

੪ _੫੫ 

੧੬ ੧੯੯ 

੭ ੧੧੭੪ 

੩ ੪੧੨ 

੧੦ ੧੧੪੮ 

੧੫ ੬੬੫ 

੧ ੧੮੫ 

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ੧੪ ੧੧੭੦ 

ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ੧੬ ੩੮੪ 

ਸਾਚ ਨਾਮਿ ਰਤੋ ਪਤਿ ੧੧ ੧੧੮੭ 

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ੬ ੩੫੬ 

ਸਾਚ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ __੧੨ ੬੬੪ 

ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਜ ਥਾਇ __੧੧ _ ੧੪ 

ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ __੩ _ ੬੮੬ 

ਸਾਚਿ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲੂ ੧੬ ੬੮੭ 

ਸਾਚੇ ਨਾਲਿ ਤੇਰਾ ਗੰਢੁ ੧੭ ੪੪੦ 

ਸਾਚਾਂ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ __੧੫ ੪੮੪ 

ਸਾਚੁ ਪਿਆਰਾ ਆਪਿ ੧੬ ੩੪੯ 

ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਤਾਮਿ ਤੇਰਾ ੭? ੫੬੭ 

ਸਾਚੀ ਪੂੰਜੀ ਸਚੂ ਸੰਜਮੇ ੧੭ ੪੮ 

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ੪ ੧੧੩੮ 

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉਂ __੧ ੬੫੯ 
ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ੫ _ ੫੪ 

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਪਿਆਰੇ ੧੦ ੪੩੧ 

ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੌਤਿ __੧੮ ੭੪੧ 

ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ੨ ੭੬੪ 

ਸਾਹੈ ਬੈਸਣੂ ਉਠਣਾ ੪ ੧੦੧੧ 

ਸਾਚੀ ਬਸਤੁ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ __੧੦ ੧੧੨੩ 

ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰਿ ਕਿਲਵਿਖ '੨ ੧੨੩੩ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵਹਿ _੫ ੧੦੫੬ 

ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉਂ ਧਰੇ ੧੬ ੬੬੧ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ੯ ੩੬੧ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ੧੬ ੯੧੦ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ _ ੧੧ ੧੦੫੩ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ __ ੧੦ ੧੦੫੭ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ੧੭ ੧੫੮ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ੧੫ ੨੨੨ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ __ ੧੭ ੧੧੭੪ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ __ ੧੭ ੧੧੭੩ 

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲੁ ੧੪ ੪੨੩ 

ਸਾਜੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ _੬ ੧੨੭੫ 

ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ੧ ੯੪੬ 

ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ , ਉ. 3੬੬ 

ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਦਰਿ ਸਿਝੈ ੧੨ ੧੦੨੭ 

੧੩ ੧੧੫੮ 



ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ੫ ੬੬੪ 

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ੫ ੧੧੩੧ 
ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਰਿ 

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਤਾ ਥੀਐ 

ਸਾਚੁ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ 
ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਾ 
ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਵੜੀਆਏ 

ਸਾਚਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਭਾਏ 

ਸਾਚ ਮਗਲ ਗੁਰਿ 

ਸਾਚੁ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਹਰਿ 
ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ 
ਸਾਚਾ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ 

ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਤਾਮਿ ਜਾਪਹਿ 

ਸਾਚੈ ਮੇਲੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ 

ਸਾਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗਈ 
ਸਾਹੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ 

ਸਾਹਿ ਮਿਲੈ ਪਾਵੈ ਪਤਿ 

ਸਾਚੀ ਰਾਸਿ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰੁ 

ਸਾਚੀ ਰਹਤ ਸਾਚਾ ਮਨਿ 

ਸਾਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ 

ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਖਿ ਹਜੂਰੇ 

ਸਾਚਿ ਰਤਉ ਪਤਿ ਸਿਉ 

ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਬੈਰਾਗਿ 

ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ 

ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਸੁਖ ਸਹਜਿ_ਸਮਾਏ 

ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਵਾ 

ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ 
ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਧੁਰਿ 
ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਦ ਬਸੰਤ 

ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕ ਰੰਗੀ 

ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ 

ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ 
ਸਾਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ 

ਸਾਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਰਾਤਾ 

ਸਾਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ 

ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤਉ ਸਚ ਲਾਗੇ 

ਸਾਚੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚਾ ਫਲੁ 
ਸਾਚਿ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ 
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ਸਾਧਸੰਗ ਸੇੇਹ ਸਤ੍ਰਿੰ ੨ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤ ੬ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਦੂਖੁ _. ੮ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੋ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ੧੮ 

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਿਮਰਿ ੧੯ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ੫ 

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ੨ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ੧੨ 

੧੩੫੪ 

੨੭੧ 

੮੦੪ 

੮੯੯ 

੧੯੭ 

੨੭੨ 

੧੧੪੮ 

੧੩੪੮ 

੨੭੧ 

੧੧੫੧ 

੨੯੭ 

੧੦੮੪ 

੫੬੩ 

ਰ੍ ੨੦੦ 

੨੯੧ 

੪੩੧ 

7੧੭ 

੧੧੪੩ 

੧੯੧ 

੨੭੨ 

੪੫੭ 

੨੮੩ 

੩੮੫ 

੧੭੯ 

੧੦੮੫ 

੧੦੭੯ 

2੦੬ 

੯੨੭ 

੧੧੩੮ 

੬੭੧ ` 

ਰੁ ੨ ੩੭੯ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭਿ _ ੧੨ ੩੧੯ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ __ ੬ ੨੭੨ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ੩ ੧੨੨੬ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਚੂਕੇ ਭੈ ਫੇਰ ੧ ੮੯੯ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਚਿੰਤ ਬਿਰਾਨੀ ੬ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਉ ਤੁਮਹਿ ੧ ੬੧੪ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ੧੯ ੧੧੪੫ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਹ ਹਉਮੈ ੫੨੫੫ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ੧੮ ੭87 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾਂ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗੁ _ ੧੭ ੭੯੨ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ੭ '੨੬੬ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ੧੯ ੧੨੨੧ 

ਸਾਧਸੰਗੂ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ੫ ੩੨੨ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ __ ੧੨੨੭੧ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਨ ਬੈਹਣੇ ੧੧ ੧੩੨ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ੧ ੧੦੪ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੇ ੧੬ ੧੨੬੮ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਿਵਾਰੀ ੧੭ ੭੪੦ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਗਾਇ _ ੧੨ ੩੯੦ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤੁ ੯ ੧੮੩ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ __੧੦ ੮੬੬ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ੯੧੨੨੭ 
ਸਾਧਸੰਗ ਜਪਿ ਨਿਸੰਗ ਮਨਿ ਨਿਧਾਨੁ _੩ . ੬੭੯ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿ ਨਿਸੰਗ ੬ ੧੩੨੩ .. 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ੧੬. ੨੮੭ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ੬ ੬੬ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਮ ਜੇਵਰੀ 9 ੧੩੦੦ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਮਦੂਤ ਨ- ੩ ੭੬੦ 



ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਜਾਵਉ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਧੂਰਿ 
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੇ 
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਾਸਬੈ 
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਭੋਰ ਜਉ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਮੰਗਹੁ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਵਾਰਣੈ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਉਚਾਰਣ 

9) ਇਨ 

੫ ੧੨੦੩ 

੧੭ ੭੧੨ 

! _ਇਰ੧ੇ 

੧੫ ੧੧੦੫ 

੧੩ ੧੨੫੨ 

੯ ੧੨੨੩ 

੬ ੧੨੦੯ 

੨ ੧੦੮੫ 

੮੧੭ 

` ੧੨ ੧੮੧੦੭ 

੯ ੧੧੮੨ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ __ ੧੪ -੩੩੬ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਪੂਰਨ ੧੯ ੯੮੬ 
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਇਹੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮ _ ੫ ੧੧੮੧ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਗਸੂ ੧੬ ੫੯੮ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਸੇ ਗੁਪਾਲ __੧ ੧੩੩੮ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਾ _੧੬ ੧੨੯੮ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਲਖੇ ਗੋਪਾਲ __੯ ੧੧੫੬ 

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪੂਰਨ _ ੧੨ _ ੫੨ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਜ਼ ਹਰਿ ੬ ੫੧ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉ __ ੧੨ ੧੧੪੪ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਸੁ __੧੪ ੧੩੪੮ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਵਹਿ _੧ ੨੧੨ 



ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਰੈ ਭੈ ਸਾਗਰੂ 

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਲਗਿਆ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਡਭਾਗੀ 

_ ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਧਿਆਈਐ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਧਰਮ ਰਾਇ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸਿਓ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਬਖਸਿੰਦ 

__ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਬੁਧਿ ਪਾਈ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕਿ ਰੰਗੁ 

ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਈਐ ਨਿਧਿ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਪਾ ਮਲੁ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਰਾਇਣ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪੂਰਨ ਸਭਿ 
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤਿ ਜਾ ਕਉ 

__ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤੇ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਰਮ ਗਤਿ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹੁ ਪਰਮ ਗਤੇ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਬੈਸਿ ਗੁਣ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰਿ 

੧੨੫੧ 
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੧੪ ੨੬੬ 
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੧੩ ੨੯੩ 

੧੧ ੬੧੧ 
੧ ੫੦੮ 

੯ ੪੯੯ 

੧੦ ੧੨੨੦ 

੧੭ ੬੩੦ 

੯ ੧੮੩ 
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੨੭੪੪ 
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੧੧ ੨੭੧ 
੧੭ ੯੭੮ 
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2 ੪੬੮ 

੧੨੨੦੩ 

੮੦੬ 

੩ ੪੬੧ 

ਪ ੧੮੯ | 

3. ੧੧੩ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜਨੁ ਕਰਿ ਲ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ੭ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭੈ ਭਰਮ ੧੫ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਭੂਮ ਭੈ ਮਿਟੇ ੬ 

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਮੇ ਹਾਂ ੧੪ 

ਸਾਧਸੰਗਮਿ ਭਜੁ ਸੁਆਮੀ ੧੧ 

ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ੧ 

ਸਾਧੁ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ਭਾਈ _ ੧੧ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ੫ 

੨੭੨ 

੬੧੯ 

੧੦੦੪ 

੮੦੭ 

੧੦੮੬ 

੬੭੫ 

7੧੪ 

੨੯੫ 

੧੯੩ 

੧੩੨੨ 

੪੪ 
੪੧੦ 

੨੧ 

੫੪੮ 

੫੪੭ 

੫੩੪ 

੧੯੮ 

੧੧੪੯ 

੩੮੯ 

੩੮੬ 

੮੧੪ 

੨੫੪ 

੧੨੨੮ 

੧੩੫੮ 

੬੪੦ 

੨੭੧ 

੧੦੮ 

੧੨੨੮ 

੮੨੪ 

੩੭੪ 

੨੯੩ 

੧੯੯ 

੬੨੪ 
_ ੬੧੭ 



_ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ੯ ੩੧੮ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ __ ੯ ੮੮੯ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਭਜਹਿ ___ ੧੯ ੧੯੦ 
ਸਾਧਸੰਗਮਿ ਲਾਭੂ ਪਾਇਓ 8 ੧੩੦੪ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੂ ਲਾਥੀ _. - ੧੮ ੬੨੫ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਰੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ੨ ੧੨੯੯ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਰੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ੯ ੬੭੪ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਰਾਮਈਆ ਰਸੁ ੭ ੧੨੭੨ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਰਾਮਹਿ ਲਿਵ ੨ ੮੦੫ 

ਸਾਧਸੰਗਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ੧੫ ੧੦੦੪ 

ਸਾਧੂ ਸੰਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸੋਈ ੯ ੯੨੫ 
ਸਾਧੂ ਸਤਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ੮ ੨੧ 
ਸਾਧੂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਿ ਕੈ ੧੫ ੧੨੩੦ 
ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ੧੦ ੧੩੬੧ 
ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਪ੍ਰਿਅ ੧੧ ੪੦੮ 
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਮਿਲਿ _੧੩ ੧੩੨੪ 
ਸਾਧੁ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਜਿਨ ੮ ੧੩੨੪ 
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਮ _ ੧੮ ੧੩੨੪ 
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਮਿਲਿ ____ ੬ ੧੩੨੬ 
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਹਿ ੧੩ ੮੧੮ 

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਗਸੁ ੨ ੧੩੨੬ 
ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ __੧੮ ੪੩੭ 

ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਹਿ ਅਨਦ ੧੭ ੬੭੬ 

ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸਹਜੁ ੭ ੫੯੬ 

ਸਾਧਾ ਸਰਣੀ ਜੋ ਪਵੈ ੧੧` ੩੨੦ 

ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੂੰ ੬੬ 
ਸਾਧੂ ਸਰਣਿ ਪਰੈ ਸੋ ਉਬਰੈ __੧੫ ੮੩੫ 
ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਚਰਨ ਚਿਤੁ ੧ ੧੩੦੦ 

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਅਘ ਕਟੇ ੮ ੩੯੮੭ 

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਜਿਹ ੧੫ ੨੬੦ 
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ੮ ੨੮੩ 

ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸੁ ਭਗਤਿ ਪਛਾਨੈ __੨ ੯੭੦ 
ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ੧੩ ੫੪੩ 
ਸਾਧਹ ਮੰਤੂ ਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ___੧੫ ੧੨੦੬ 
ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ___੧੪ ੧੩੦੦ 
ਸਾਧੋ ਕਉਨ ਜੁਗਤਿ ਅਬ ੩ ੯੦੨ 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ੭ ੨੭੨ 
-ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਦੂ. ਤ੍ਰੈ 

2੫ _6 ੮ 

ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਅਗੋਚਰੁ 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਜਰੁ 
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਈਹਾ ਊਹਾ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਊਪਰਿ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੂਲੈ 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋ ਧਨੁ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੁਨਉ ਹਰਿ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮ 
_ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ 
_ਸਾਂਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੁਲ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਰਬ ਥਾਨ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਬਿਖ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਜੈ ਸਭੂ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸਭਿ . 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ 
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਬਹੂ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬੀਗਾ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬਿਰਥਾਂ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਮਨ ਤੇ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ _ 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਪ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੈ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ 
ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਤੇ 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ 
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੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੨ 

੭ ੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 
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੨੭੨ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

37੧ 

੧੯੪ 

੨੭੧ 

੨੭੨ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੬੪, 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੨ 

੨33 

੨੭੨ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੧੮੩ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 

੨੭੧ 





ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ 

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ 

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ 

` ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩੧ 
ਗਉੜੀ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 

ਸਿਰਰਾਗੁ ੧ 

ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਕਬਹੂ ੧੩ 
ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ੬ 
ਸਾਧ ਨਾਵ ਬੈਠਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ___ ੬ 

` ਸਾਧ ਪਨਾਏ ਆਪਿ ਹਰਿ ੧ 
ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ੩ 

ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ੪ 
ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ੧੪ 
ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਏ ੯ 

ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਤਿ ੯ 
ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਐਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਵੈ _ ੯ 
ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਤੈਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਈਐ ੧੧ 
ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ __ ੧੨ 
ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆ ੧੦ 

_ਸਾਧਾ ਮਹਿ ਇਹ ਹਮਰੀ $ 
ਸਾਧੇ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ੧ 

ਸਾਧ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ੧੮ 
ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ `'੧੩ 

੫੮੨ 

੫੪ 

੧੨੨੦ 

੯੨੯ 

੬੦੭ 

. ੮੬੬ 

੬੭੩ 

੯੮੩ 

੧੧੭੮ 

੮੭੨ 

ਇਤ 

_੮੭੨. 

੭੮੯ 4. 

ਕੀ 

੨੧੯ 

੮੨੭ 

੬੨ 

_ ੧੮੯ 

੧੦੩੮ 
੧੧੮੦੩ 

` ੫੫੦ 

੧ ੫੪੮੦ 

੪ ੧੧੫੧ 

੧੧ ੭੪੮ 

੧੭ ੧੧੧੧ 

੧੪ ੬੧੭ 

੧੧ ੧੨੬੬ 

੧੨ .੫੬? 

੧੮ ੧੦੮੮੨ 

੧੨੧੬੪ 

੧੯ ੧੧੮੩ 

੪੯੭ 

੯ ੧੧੪੩ 
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ਸਿਰਰਾਗ ਵਾਰ ੪ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੨ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੨ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ 

ਮਾਂਝ ੫ 

ਤੁਖਾਰੀ ੧ 

ਮਾਂਝ ੫ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰੁ ੩, ੧ 

ਗਉੜੀ ੪ 

ਗਉੜੀ ੫ 

-ਮਾਰੁ ੫ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ 

ਜੈਤਸਰੀ ੫ 

ਤਿਲੰਗ ੪ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 

ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ 
ਸਾਰੋ ਦਿਨੁ ਡੋਲਤ ਬਨ ੧੨ 

ਸਾਰਾ ਦਿਨੁ ਲਾਲਚਿ ੧੧ 

ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾਂ ਤੂ ਵਡ ਦਾਣਾ _੧੦ 
ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ ਹਰਿ ੨ 
ਸਾਲ੍ਹ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ੧੪ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਜੂ ___ ੧੪ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ੧੯ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਦਾ __੧੫ 
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ੫ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਜ਼ੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ੯ 

ਸਾਲਾਹਿ ਸਾਚੇ ਮੰਨਿ ੧ 
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ __ ੬ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਭੀ ਸਚਾ ੧੦ 
ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਸਚੁ ਸਭ ਉਪਰਿ ੭ 

ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਭਗਤਹੁ ਕਰ ੧੪ 

ਸਾਲਕੁ ਮਿਤੁ ਨ ਰਹਿਓ ੧੧ 

ਸਾਲਗਿਰਮੁ ਹਮਾਰੈ ੮ 
ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜਿ ੧੯ 
ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹਿ ੧੦ 

ਸਾ ਵਡਭਾਗਣਿ ਸਦਾ -੧੨ 

ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਕੰਤੈ _ ੧ 
ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਜਲਹਰੁ ੨ 

ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਝਿਮਝਿਆ __ ੧੨ 

ਸਾਵਣਿ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਗੁਰ __ ੧੦ 
ਸਾਵਣਿ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ___ ੧੦ 

ਸਾਵਣਿ ਸਰਸ ਮਨਾ ੧੨ 

ਸਾਵਣੁ ਤਿਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ੧੪ 

ਸਾਵਣਿ ਦਝੈ ਗੁਣ ਬਾਹਰੀ ੧੧ 

ਸਾਵਣੂ ਰਾਤਿ ਅਹਾੜੂ ਦਿਹੁ ___ ੩ 
ਸਾਵਣਿ ਵਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਜਗੁ ੪ 
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ੧੬ 
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ਸਿਮਰਹਿ ਬੂਲ ਸੂਖਮ ਸਭਿ ੫ 
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ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਅਨਦਿਨੁ ੬ 
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ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਾਨ ਗਤਿ ੫ 
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ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੁਖੁ ੪ 
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ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਉਲੀ ਸਿਉ ੧੬ 
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__ ਸਿਰੰਗਗੇ ਵਾਰ ੪ ਪਤ ੩੧ ` ੯੪ | ਸੂਹੀ ੫ _ `_` ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ (66 ``.. ੧੯ ੭੬੧ 
ਸਵਈਏ ੪ ਕੀਰਤਿ _ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸਹ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ _ ੭ ੧੪੦੬ | ਗਉੜੀ ੫ ____ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ ___ ੭ ੨੬੦ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਸੋ ਢਾਢੀ ਗੁਣਵੰਤੁ ੧੯੯੬੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ __੮ ੮੯੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਸੋ ਢਾਢੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ੧੭ ੯੬੨ । ਸਾਰਗ ੫ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ___੧ ੧੨੨੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫. ਸੋ ਢਾਢੀ ਭਾਗਨੁ ਜਿਸੁ ੧੮ ੯੬੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਸੋ ਧਨੁ ਸੰਚਹੂ ਜੋ ਚਾਲੈ ੭ ੧੯੧ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ __੧੪ ੩੨੫ | ਗਉੜੀ ੫ ਸੋ ਧਨੂ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ੬ ੨੮੮ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। _ ੧੨ ੩੨੬ ! ਤਿਲੰਗ ੪ ਸੋ ਧੰਨੂ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ - ___੮ ੭੨੬ 
ਗਉੜੀ੫ __ ਸੋਤਨੁਧਰਸੰਗਿ ੧੨੨੧੦ | ਤੁਖਾਰੀ 8 ਸੋ ਧੰਨੂ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਸਾਧੂ __੧੬_੧੧੧੫ 

ਗਉੜੀ ੫ ਸੋ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ੮ ੧੯੮ । ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਸੋ ਧਨੂ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਵਡ __ ੧੬ ੧੩੩੪ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ____ ਸੋ ਤਪਸੀ ਜਿਸੁ ਸਾਧਸੰਗੁ - ੧੬ ੧੧੮੦ ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਸੋ ਧੰਨੁ ਪੁਰਖੁ ਜਿਸੁ ਨਾਮਿ __ ੧੯ ੬੬੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਸੋ ਤਪਾ ਜਿ ਇਹੁ ਤਪੁ ੧੮ ੯੪੮ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ੧ _ ਸੋ ਧਨੁ ਮਿਤੂ ਨ ਕਾਂਦੀਐ ੧੧ ੧੨੮੭ 
ਮਾਰੂ ੪ ____ ਸੋ ਤਪੁ ਪੂਰਾ ਸਾਈ ਸੇਵਾ ੧ ੧੦੭੧ | ਮਾਰੂ ੧ ਸੋ ਧਨੂ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ੧੨ ੯੯੧ 
ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ___ ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ੧੪ ੧੧੫੮ | ਮਾਝ ੫ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਸੋ ਵਡ ਸਾਹਾ __੧੭ ੧੩੦ 
ਸੋਰਠਿ ੯ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰਿ ੧੨ ੬੩੨ | ਭੈਰਉ ੫ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸੁ ਬੁਧਿ ੨ ੧੧੫੦ 
ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਸੋ ਤਰਵਰੁ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ੧੩ ੧੧੫੮ | ਮਾਰੂ ੫ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ੧੩ ੧੦੭੯ 

_._ ਮਾਂਝ ੩ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ੧੮ ੧੧੫ | ਭੈਰਉ ੫ ਸੋ ਨਿਸਤਰੈ ਜੋ ਪੂਜੈ ੧੩ ੧੧੪੫ 
ਆਸਾ ੫ ਸੋ ਥਾਨੂ ਮੂੜਿ ਨਿਹਚਲੁ ੧੨੩੯੦ | ਮਾਝ ੩ ਸੋ ਨਿਹਕਰਮੀ ਜੋ ਸਬਦੁ ੧੫ ੧੨੮ 

ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ __ ਸੋ ਦੀਆ ਨ ਜਾਈ ਖਾਇਆ __ ੧੬ ੬੫੫ | ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ __ ਸੋਨਾ ਗਢਤੇ ਹਿਰੈ ਸੁਨਾਰਾ ___੧੪ ੮੭੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੋ ਦਾਸੁ ਅਦੇਸਾ ਕਾਹੇ ਕਰੈ _੧੬ ੮੯੯ | ਮਾਝ੩_ ___ ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰਿ ਮਰਿ ੧੧ _ ੧੧੭ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸੋ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ _ ੨ ੨੭੫ | ਰਮਕੋਲੀ ੫ ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ੮ ੮੯੦ 
ਗੋਂਡ ੫ ਸੋ ਦਾਸੁ ਰਖਿਆ ਅਪਣੈ ੧੦ ੮੬੮ |ਆਸਾਪ ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜੋ ਜਨੁ _______੧ ੩੯੬ 

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ __. ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ੭ ੧੧੫੯ | ਗਉੜੀ ੫ ____ ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ੭ ੨੭੮ 

ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਸੋ ਦਿਨੁ ਆਵਨ ਲਾਗਾ : ੨ ੬੯੨ | ਆਸਾ ੧ ਸੇ ਨਰੁ ਗਰਭੁ ਜੋਨਿ ੧੯੪੧੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ ਸੋ ਦਿਨੁ ਸਫਲੁ ਗਣਿਆ ੧ _੫੪੭ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਸੇ ਨਰੁ ਜੰਮੇ ਨਾ ਮਰੇ ੧੨੧੯ 
ਮਾਰੂ੫ਪ ____ ਸੋਦਿਨੁ ਮੋ ਕਉ ਦੀਜੈ ੧੦ ੯੯੯ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੋ ਨਰੁ ਬਹੁਰਿ ਨ ਜੋਨੀ ੭ ੮੮2 
ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ _ ਸੋ ਦੀਪਕੁ ਅਮਰਕੁ ਸੰਸਾਰਿ __ ੧੧ ੯੭੧ | ਮਾਰੂ ੧ ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ੧੧ ੧੦੪੨ 

ਸਵਈਏ ੪, ਨਲ _ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ __ ੧੧ ੧੪੦੦ | ਮਾਝ ੩ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਜੋ ਸਬਦੇ ੧੦ ੧੨੧ 
_ ਰਾਮਕਲੀ ੫; __ ਸੋ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ਜਿਸੁ ਹੋਇ __੧੭ ੮੯੯ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ __੧੩ ੩੨੮ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ '.. _ ਸੋ ਦਰੁ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀਐ ੧੯ ੧੩੬੭ | ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ __ ਸੋ ਨਿਵਾਹੂ ਗਡਿ ਜੋ ੪ ੧੦੯੯ 
ਜਪੁ ____“ ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ੪ ੬ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਸੋ ਪਾਏ ਇਹੁ ਪਦੁ ੭ ੧੧੮੨ 
ਆਸਾ ੧. '_ ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ੧੪ . ੮ | ਸ਼ੋਰਨਿ ੫ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸੁ ਵਡਭਾਗੀ ੧੮ ੬੨੭ 
ਆਸਾ੧ _ , ਸੋ।ਦਰੁ ਤਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਪਰੁ ੫ `ੜਊ੪੭ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸੁ __੧੯ ੩੦੭ 
ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ __'''ਸੋਂਬਉ ਮੁੰਕਤਿ ਕਹਾ ਦੇਉ ___ ੩ ੧੧੦੪ |'ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ _ ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ _੧੦ _ ੫੮੭ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ “ ਸੋ ਧਅਏ ਪੂਰਾ ਜਸੁ , ੧੧ ੮੯੩ | ਰਮੂਕਲੀ ਵਰ ੩,੧ ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜਿ ਕਾਇਆ __. ੧੯੯੫੨ 
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ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੀਐ ___ ੧੨ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ __ ੧੧ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ੧੧ 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ੧੪ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ੨ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ _੧੪ 

_ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ _੧੩ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ੫ 

ਸੋ ਪੁਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਵਿਸਟਾ .੭ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਦ ੩ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਿਓ ੨ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਜਿ ਕਤ ਲਾਗੀਐ __ 8੪ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਜਿ ਮੂੜੇ _ ੧੭ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਨਾਹੀ ੫ 
ਸੋ ਪੁਭੁ ਧਿਆਈਐ ਸਭੁ ੧੮ 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ੨ 

੨੭੦ 

੬8੧ 

੧੩੩ 

੧੦੯੩ 

੧੪੨੬ 

262 

੪੦੫ 

੫੩੦ 

੮੪੮ 

੮੬੨ 

੩੫੪ 

੯੨੪ 

੩੬ 

ਸੋ ਬੋਲਹਿ ਜੋ ਪੇਖਹਿ ਆਖੀ__ 
ਸੋ ਥੋਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਹਿ 

੧੩ ੫੩੦ 

ਪੰ 
੧੩ 
੯ 

_ ੧੪ 

੧੯ 

੧੨ 
੮ 

੧੬ 

੩ 

੧੫ 

੧੨ 

੨ 

੨. 

€ 

ਇ 8 

੫੭੬ 

੩੮ 

੪ਪ 

੧੭੭ 

੮੬੨ 

੫੧੦ 

੪੨੮ 

੮੯੧ 

੧੧੫੫ 

੧੩੦੪ 

੬੫੦. 

੧੨੮੯ 

੮੯੫੫ 

੧੯੯ 

੨੧੧ 

੮੭੨ 

੬੪੬ 

੧੨੫੬ 

_੧੩੪੩ 

੧੧੭੫ - 

੧੩੧੫ 
`` ੮੩੯ 

੯੪੧ 

੩੬੪ 

੨੨੯ 

੩੧੬ 

੫੯੭ 

੧੧੬੨ . 

੩੨੪ ` 

੧੪੧੧ _ 

_ ੬੬੨ 
੬੮ 
੧੦੯੩ . 

੧੧੯੫ 
੯੫੩ _ 

੮੯੪ 

੧੧੮੧ 



ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ੧੪ ੩੨੭ | ਸਵਈਏ ੪, ਗਯੰਦ _ਸੰਸਾਰੁ ਅਗਮ ਸਾਗਰੁ __ ੧ ੧੪੦੨ 
ਮਾਰੂ ੫ ਸੋ ਮਿਲਿਆਂ ਜਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ੩ ੧੦੦੪ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਅਬ ਉਤਰੇ ੬ ੮੦੫ 



ਸੀਰਾਰ ਸਾਗ੍ਰ ਨੰਗਨਿ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ 

ਸਵਈਏ ੪, ਗਯੰਦ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩-. 

ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 

ਸਵਈਏ ੪. ਗਯੰਦ 

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਧਰੇ 

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਢੁ 

ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਿਨ੍ਹੀ 

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨ
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ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰ
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ਮਾਰੂ ੪ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਪੁ ਕਰਿ ੧੫ ੯੯੭ |ਮਾਰੂਪ _ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜਹ ਬੈਸਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ੬ ੧੦੭੭ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਭਇਆ ੩ ੧੩੪੧ | ਸਲੋਕ ੧ ___ _ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੂ ਕਰਿ ੬ ੧੪੧੧ 

ਸੂਹੀ ੩ ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਤਾ __ ੨ ੭੫੬ | ਮਾਰੂ ੧ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਇਹੁ ਰਸੁ ੬ ੧੦੩੦ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਜਪਿ _੧੦ _ ੩੧ | ਫੁਨਹੇਂ ੫ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਸਿ ੧੪ ੧੩੬੧ 

ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ _ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ____੧੭ ੬੯੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ੫ ੯੦੦ 

ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ _ ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਨੁ 2 ੯੧ | ਸਿਰੰਰਾਗ ੫ ਸੰਤ ਸਰਣਾਈ ਲਭਣੇ ੮ ੮੦ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ੧੬ ੮੦੫ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਸਾਜਨ ਪਰਹੂ ੧੭ ੯੨੭ 

ਆਸਾ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਾਮ ਰੈਗਿ ੧੭ ੪੦੮ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਰੀ _ ੧੮ ੮੨੨ 

ਭੈਰਉ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪੇਖਓ ਮਨ ੪ ੧੧੩੯ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪਰੇ . ੪ ੧੧੮੨ 

ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ੧੯ ੭੦੦ | ਗੌਂਡ ੫ ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਵਡਭਾਗੀ ਪਏ ੨ ੮੬੯ 

ਮਲਾਰ'੫ ਸੰਤਸੰਗੇ ਭਜੂ ਨਿਸੰਗੇ ੮ ੧੨੭੮ | ਗਉੜੀਪ ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੇ ਜਨੁ ਪਰੈ ੧੩ ੨੭੯ 

ਮਾਰੂ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ੧੬ ੧੦੭੪ | ਕਾਨੜਾ ੫ ਸੰਤ ਸਰਨ ਤਰਨ ਨਾਨਕ ____ ੧੬ ੧੩੦੭ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ ੬ ੬੨੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਭੁਗਤ ਹਰਿ ਤਾ ਕੇ _੧੦ ੮੨੪ 

ਗੁਜਰੀ ੫ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਭਾਵਨੀ ੧੫ ੪੯੮ 

ਮਲਾਰ ੫ ਸੰਤ ਸੰਗੇ ਮਨੂ ਪਰਫੜੈ ੧੨ ੧੨੭੨ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੫ _ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਨਿਵਾਸੁ ੮ ੯੮੭ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੫ _ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ __੭ ੯੮੭ 

ਮਾਰੂ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਸਾਗਰੁ ੭ ੧੦੮੦ | ਆਸਾ ੫ _____ ਸੰਤ ਸੇਵਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਥ ੧੩ ੪੦੮ 

ਮਾਝ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ __ ੧੦ ੧੦੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੰਤਹੁ ਐਸੀ ਕਥਹੁ ਕਹਾਣੀ ੩ ੮੮੩ 

ਸਾਰਗ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ੧ ੧੨੨੮ | ਸੋਗਠਿ ੫ ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ __੧੬ ੬੧੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕੀਰਤਨੁ ੧੬ ੯੧੫ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਸੰਤਹੂ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ___੧ ੬੨੮ 

ਸਾਰਗ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਰੰਗ ਤੁਮ ਕੀਏ ____ ੭ ੧੨੧੭ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਸੰਤ ਸੰਭਾਖਨੁ ੧੨ ੬੭੪ 

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ੫ _ ਸੰਤਸੰਗਿ ਲਗਿ ਏਹੂ ਸੁਖੁ ੧੦ ੯੭੮ | ਗਉੜੀ ੫ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ੧੯੨੬੦ 

` ਭੈਰਉ ੫ ਸੰਤਸੰਗਿ ਲੇ ਚੜਿਓ ੧੫ ੧੧੩੬ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਦੀਆ ਕਿਰਪਾਲ ___੮ ੮੮੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਸੰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਨਾਨਕਾ ੬ ੯੨੯ | ਗਉੜੀ੫ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਬੈਸਿ ੭ ੧੯੪ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਸਿਖ ਭਏ ੫ ੧੩੪੦ | ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ __ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ੧ ੫੪੬ 

ਸੂਹੀ ੫ ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੁਖਿ ਮਾਣਹਿ ੭ ੭€੩ | ਸੂਹੀ ੫ ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ _ ੧੬ ੭87 

ਆਸਾ ੫ __` ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੁਨਹੁ ਸਭਿ ੩ ੩੮੦ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਸੰਤਹੁ ਸਾਚੀ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ੬ ੬੨੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ੧੮ ੯੨੨ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਸੰਤਹੁ ਸਾਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ੯ ੬੨੯ 

ਸੂਹੀ ੫ ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿਤ ਸੇ ੧੨੭੬੦ | ਕਲਿਆਨੁ ੪ ਸੰਤਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ___ ੧੪ ੧੩੨੬ 

ਨਟ ੪ ਸੰਤੈ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ੧੬ ੯੮੩ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ੧੬ ੬੨੭ 



ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਮਤਉ ਰਹ ਤਾਂ (ਕੋਡ) ___“ ___ - __ ਨੰਜਲੈ ਦੂਪਨਿ 



ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨਰਕ 
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਮਤਿ 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ 
ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ 

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ 
ਸੰਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ 

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਥੀ ਭੂਖਾ 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ 

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਟਾਲਿ 
ਸੰਤ ਕਾਂ ਦਰਸੂ ਪੂਰਨ 
ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਿਟੇ 
ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਰਿ ਲਾਗੀ ਮੇਰੈ 
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਾਕਤ ਕੀ 
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਅਕਾਸ ਤੇ 
ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ 
ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ 
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੂ ਖਿਨੂ 
ਸੰਤ ਕਾਂ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ 

_ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੂ ਪਰਮੇਸੁਰਿ 
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ੧ 

ਸੰਤ ਕਾਂ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ੨. 

ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹੂ ਨ 
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ 
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋਨੀ 
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੂਖ 
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ 
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ 
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗੀ 
ਸੰਤਾ ਕੀ. ਪੈਜ ਰੁਖੁਦਾ ਆਇਆ 

_ਸੰਤਾ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ 
ਸੰਤ ਕਾਂ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ 

ਸੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣੂ ਸਾਧ ਜਨ 
ਸੰਤ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਹ੍ਹਂ 
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨੂ 
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਵਾਸੈ 
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ 

` ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ 

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ 

੫ ੨੮੦ 

੧੬ ੮੬? 

੧ ੧੮੯ 

੧੯ ੧੮੮ 

੧0 ੮੬ 

੧ ੬੭੩ _ 

੧੩ ੮੬? 

ੜੇ 

੩ 

੧ ੨66੦ 

੩ 

ਦੇ 

੧੬ ੧੬? 

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ 

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ 
ਸੰਤ ਕਾ ਲੀਆ ਧਰਤਿ 

ਸੰਤੋਖੁ ਆਇਆ ਮਨਿ ਪੂਰਾ 
ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰਿ ਬਸੈ ਅਮਿਅ 
ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਿ 
ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਆਵਤ ਕਹੂੰ 
ਸੰਤੋਖੁ ਪਿਤਾ ਕਰਿ ਗੁਰੂ 
ਸੰਤੋਖੁ ਭਇਆ ਸੰਸਾਰੇ 

ਸੰਤ ਖੇਲਹਿ ਤੂਮ ਸੰਗਿ 

ਸੰਤ ਗੁਨ ਬਸਹਿ ਮੇਰੈ 
ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ 
ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ 

ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਸੰਤ ਚਰਣ ਕਰ ਸੀਸੂ 

ਸੰਤ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇਵਾ 

ਸੰਤ ਚਰਨ ਓਹੁ ਆਇਓ 
ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ 
ਸੰਤੀ ਜੀਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ` 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸਦਾ 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੂਭ 
ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਸੁਣਿ ਭਾਣੀਹੋ ਛੂਟਨੁ 
ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਮਿਲਿ ਭਾਈਹੋ ਸਚੋ 

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਸੂ 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਮੇਲੂ ਹਰਿ 
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਹਰਿ ਮੰਤੂ 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਚੀ ਬਾਨੀ 
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਉਂ ਜਮੁ 

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਉ ਮਿਲਿ 
ਸੰਤ ਜਨੀ ਕੀਆ ਉਪਦੇਸੂ 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਹਉਮੈ 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦੁਖੁ 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲੁ 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ 

੧੪ 

ਸੀ 

੭ 

੦ 
੨ 

ਇ 

੧੯ 

੮੧੨ 

੭੮੦ 

੩੯੩ 

੧੩੦੧ 

ਦੀ 

੭6੯ 

੧੧੮੩ 

੧੬੪ 
੨੯੪ 

੫੨ 

9੯ 
੧੦੪੩ 
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- _#ੰ੮= 

੧੩੦੦ 

੧੧੫੫ 

੪੧% 

੧੧੮੩ 

੯੬੧ 
੫੧੭ 

੧੨੦੦ 
੮੯੮ 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ੯ ੧੧੩੩ 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਾ ੧੬ ੧੧੩੩ 







ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ੧੧ 
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾਂ ਨਹੀ ੧੨ 

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੂਰ ੧੩ 

ਸੰਤ ਮੰਡਲੂ ਤਹਾ ਕਾਂ ਇੱ 

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣਤਾਸੁ ੧੨ 
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰਿ 
ਸੰਭ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਨਮ ੯ 

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਮੂ ੧੦ 
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਦੁਰਤੂ ੮ 

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ੧੦ 

__ਸੰਧਿਕ ਤੋਹਿ ਸਾਧ ਨਹੀ 

ਸੰਪੈ ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਹੋਰ 

ਹਉਂ ਸਦਾ ਸਦਾ 

ਸੰਪੈ ਹੇਤੂ ਕਲਤੁ ੧ ੧੧੫੮ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸਰੁ ਧਿਆਈਐ ੯ ੯੩੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸੰਪੈ ਕਾਰਣਿ ਚਾਕਰ ਚੋਰ ੧੦ ੯੩੭ 
ਗਉੜੀ ੫ ਸੰਪਤ ਹਰਖੁ ਨ ਆਪਤ ੧ ੨੧੫ 

ਸਵਯੇ ੫ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਝੋਲ ਸੰਗਿ ੧੭ ੧੩੮੭ 

ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ _ ਸੰਪਤਿ ਬਿਪਤਿ ਪੁਟਲ ੧੯ ੪੮੬ 

ਤਿਲੰਗੁ ੯ ਸੰਪਤਿ ਰਥ ਸਨ ਰਾਜ. ਤੋ ੭37 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਸੰਪੈ ਦੇਖਿ ਨ ਹਰਖੀਐ ੧੩ ੩੩੭ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਸੰਪੈ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੇ ਕੀ ੧੦ ੯੩੭ 
ਗਉਂੜੀ ੧ ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ _੧੨ ੧੫੭ 

ਗਉੜੀ ੧ ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ _੧੫ _ ੧੨ 
ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਸੰਮਾਇ ਪੂਰਨ ਪੂਰਖ ਕਰਤੇ ੩ ੫੭੮ 
ਚਉਬੋਲੇ ੫ ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ੧੮ ੧੩੬੩ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਸੰਮ੍ਰਥ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ੧੨ ੬੪੧ 
ਸੂਹੀ ੫ ਸੰਮੂਲਿਆ ਸਜੂ ਥਾਨੂ 2. 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਤਿਹੰਡੀਆ ੧੩ _ ੭੩ 
ਸੂਹੀ ੫ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੂ ਰੋ 2੬੩ 
ਬਿਲਾਵਲੂ ੪ ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ੨ ੮੩੬ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ __੧੯ ੩੧੦ 
ਸੋਰਠਿ ੪ ਹਉ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਗਾ ____ ੧੦ ੬੦7 

ਆਸਾ ੪ ਹਉਂ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ੧੨ ੩੬੯ 

ਮਾਰੂ ੪ ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਈ _। ੧੪ ੯੯੮ 
ਸੂਹੀ ੫ ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ _ ੬ ੭੬੩ 
ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਹਉ ਇਕੂ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨ੍ਹ ਰਹਿ ੭ ੫੬੪ 
ਮਲਾਰ ੫ ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁੰ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ੧੧ ੧੨੬੭ 

ਸੂਹੀ ੧ ਹਉਂ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੂਲੀਅਸੁ ੧੦ ੭੬੨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਹਉਂ ਸੰਚਉ ਹਉਂ ਖਾਟਤਾ ੧ ੨੪੨ 

ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਹਉ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ _- _੮ ੫੬੩ 
ਫੂਨਹੇ ੫ ਹਉਂ ਸੁਤੀ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ _._ _੧੯ ੧੩੬੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ __੪ _ ੨੬ 
ਤਿਲੰਗ ੪ ਹਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ੧੧ ੭੨੬ 
ਸੂਹੀ ੪ ਹਉਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਖ ਵਿਗਸੀਆ ੧੫ _ ੭੫੮ 

ਸਿਰੀਰਾਗੂ ੧ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ ੧੨ ੭੨ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ _ ੩ _ ੪8੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਹਉ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ੧੨੫੪ 

` ਸਲੋਕ ੪ ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ __ ੧੦ ੧੪੨੩ 





ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਡਾ ਹ ਹਉ ਬਨ ਭਨ 
ਵਡਹੰਸੂ ੪ ਹਊ ਜਾਇ ਪੂਛਾ ਸੋਹਾਗ ੧੬ ੫੬੧ | ਸੂਹੀ ੫ ਹਊ ਤਾਪ ਬਿਨਸੇ ਸਦਾ ੬ ੭੭੯ 
ਬਿਲਾਫਲੂ ੧ ਹਉ ਜਾਚਿਕੁ ਤੁ ਅਲਖ _੧ ੭੯੬ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ਹਉ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ___੧ ੫੧੧ 

ਮਲਾਰ ੩ ਹਊ ਜੀਵਾਂ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ੩ ੧੨੬੨ | ਕਲਿਆਨ ੪ __ ਹਉ ਤੂਮਰੀ ਕਰਉ ਨਿਤ ____੨ ੧੩੨੧ 
ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਹਉਂ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ੧੦ ੫੭੨ | ਮਾਝ ੩ ਹਊ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ੧੨ ੧੧੫ 
ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਹਉ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ _੭ ੫੭੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂ ਮੈਂ ਮਨਿ 9 ੮੮? 
ਸੂਹੀ ੧ _ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੂਣ ਸਾਰਿ ੧੭੫੨ | ਮਾਰੂ ੧ ਹਉ ਦੋਹਾਗਣਿ ਖਰੀ ਰਾਣੀ __੧੭ ੯੯੦ 
ਆਸਾ ੧ ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ੨ ੪੨੨ | ਸਾਰਗ ੫ ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛੂ ਮੈ ਕਿਆਂ ___ ੯ ੧੨੦੯ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ___ ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸੂ __੧੭ _ ੨੪ | ਸੂਹੀ ੧ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਹਿ ੧੯ ੭੫੨ 
ਸਿਰੈਰਾਗ ਵਾਰ ੪ _ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ __੧੩ _ ੯੧ | ਸਾਰਗ ੫ ਹਊ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਮੇਰਾ __ ੨ ੧੨੧੬ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਰ ਜਾਤਿ ੪ ੪੬੮ | ਸੂਹੀ ੫ ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ੭ ੭੬੧ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ੪ _ ਹਊ ਢੂਢੇਦੀ ਸਜਣਾ ੧੦ ੧੩੮੪ | ਗਉੜੀ੧ _. ਹਉਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ੭ ੧੫੨ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ _ ਹਊ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਸਜਣਾ ੧੧ ੧੩੧੮ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਹਉ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਾ ਸਦਾ __੧੫ ੬੮੭ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਜਗੂ ੮ ੫੨੦ | ਸੂਹੀ ੫ ਹਉ ਨਿਮਖ ਨ ਛੋਡਾ ਜੀ ੧੮ ੭੮6 
ਸਲੋਕ ੪ ਹਉ ਢੂੰਢੇਦੀ ਤਿਨ ਸਜਣ ੧੭ ੧੪੨੧ | ਗਉੜੀ ੪ ____ ਹਉ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੂ __੧੨ ੧੭੫ 

ਟੋਡੀ ੫ ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਦਰਸਨ ਕਾਰਣਿ _੧੩ _੭੧੫ | ਬਿਲਾਵਲ ੪_ ਹਉ ਨਿਰਖਤ ਫਿਰਉ ੨ ੮੩੬ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਹਉ ਢਾਢੀ ਦਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ੧੦ ੧੦੯੭ | ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ __ਹਉ ਨਿਰਗੁਣੂ ਢਾਢੀ __ ___ ੧੩ ੧੦੯੭ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ __ ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੂ ਕਾਰੈ ੧੬ ੧੫੦ | ਸੂਹੀ ੪ ਹਉ ਪੂਛਊਉ ਅਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ __੧੮ _ 7੭੫ 
ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ __ਹਉ ਤਊ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ੧੩ ੮੭੪ | ਮਾਰੂ 8 ਹਊ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ __੧੦ ੯੯੬ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ਹਉ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ __੮ ੫੨੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਹਊ ਪੰਡਿਤੁ ਹਉ ਚਤੁਰੁ ੧੫ ੧੭੯ 
ਧਨਾਸਰੀ ੪ ਹਊ ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਦਿਨੁ ੫੬੯੦ | ਰਾਮਕਲੀ ੪ ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ੧੫ ੮੮੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਹਉ ਤਿਸੁ ਢਾਢੀ ਕੁਰਬਾਣੂ __ ੧੭ ੯੬੨ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਹਊ ਪੂਤੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ੧੧ ੪੭੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਹਉ ਤਿਸੁ ਢਾਢੀ ਬਲਿਹਾਰ __ ੧੭ ੯੬੨ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ` ੧ ੪੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਹਉ ਤਿਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੂ ਆਪਣਾ _ ੯ ੯੫੭ | ਗਉੜੀ ੧ ਹਊ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲੁ _ ੫ _੧੫੩ 
ਸੂਹੀ ੪ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ _੧ ੭੫੯ |ਆਸਾ੧ ਹਉਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸਣਹਾਰੂ ___੧੦ ੩੫੬ 
ਮਾਰੂ ੪ ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਖਨ ੧੦ ੯੯੬ | ਸੋਰਠਿ ੧ ਹਊਂ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀਆ -੧੯ ੬੩੬ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਚਉ ਖੁੰਨੀਐ _੫ _ ੪੦ | ਸੋਰਠਿ ੧ ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਤਿਤੁ ਪਰਮ ੧੭ ੫੯੬ 
ਗਉੜੀ ੫ ਹਊਂ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ੧੪ ੨੦੭ || ਬਸੰਤੁ ੫ ਹਊ ਪਾਵਉ ਤੁਮ ਤੇ ਸਗਲ -_ _ ੨ ੧੧੮੧ 
ਸੂਹੀ ੪ ਹਊ ਤੁਝੁ ਬਾਝਹੂ ਖਰੀ ੮ ੭2੬ | ਬਿਲਾਫਲੂ ੫ ਹਉ ਫਿਰਉ ਉਦਾਸੀ ੧੧ ੮੦੧ 

ਗਉੜੀ ੧ ____ ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ _.੧ _੧੫੫ | ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੪ ਹਉ ਫਿਰਉ ਦਿਵਾਨੀ ੧੨ ੫੨੭ 
ਭੈਰਉ ੪ ਹਉ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤੂ ਮੇਰਾ __੧੪ ੧੧੩੪ | ਸੂਹੀ ੫ ਹਉ ਬਿਸਮੁ ਭਈ ਜੀ ੧੫ ੭੮੪ 
ਮਲਾਰ ੩ ਹਉ ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਲਾਗਉ ੨ ੧੨੬੨ | ਸੂਹੀ ੧ ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖਿ ੯ ੭੬੫ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿ __੫ __੫੧ | ਸਿਰੀਰਾਗੂ ੫ ਹਉ ਬਾਹੂੜਿ ਫਿੰਝ ਨ ਨਚਊ _ ੧੪ _ ੭੪ 
ਸਿਗੰਰਾਗੁ ੩ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨਾ ੧੦ _ ੨੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਹਉ ਬਿਗੜੈ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ੧੪ _੨੪ 

__ ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧੩ _ ਹਉ_ਤਿਨ-ਕੈ.ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨੀ _੪ ੧੨੮੫ | ਆਸਾਂ ੫ ਹਉ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਿਅ ਖਿਜਮਤਦਾਰ _ ੯ ੩੯੪ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਦਰਿ ੧੦ _ ੫੫ | ਗਉੜੀ ੫ ਹਉ ਬੰਧਉ ਹਉ ੧੪ ੧੭੮ 
ਸੂਹੀ ੩ . ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਮਨਿ _੧ _੭੫੭ | ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ _ ਹਉ ਬਿਨੁ ਗਲ੍ਹੋ,ਜਾਇ ੯ ੬੫੯ 
ਮਾਰੂ ੩ ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਂਰੀ ਜੋ ੯ ੧੦੪੮ | ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ _ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ,ਰਾਮ ਕੋ ੧ ੩੪੬ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਹਉ ਤਿਨ-ਬਲਿਹਾਰੈ ੪ ੭੯੮ |ਆਸਾ੧ ਹਉ ਬਨੂ ਬਨੋ ਦੇਖਿ ੩ ੪੩੭ 



ਹਉਂ ਮਾਗਉ ਤੁਝੈ ਹਊ ਬਲਿਹਾਗੀ ਸਾਚੇ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ __੧੯ ੫੬੬ | ਗਉੜੀ ੫ 
ਸੂਹੀ੧ ` ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ੧੬ ੭੬੫ | ਮਾਰੂ ਫਾਰ ੩, ੧ 
ਸੂਹੀ ੧ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ੧੯੭੬੫ | ਮਾਰੂ ੫ 
ਜੈਤਸਰੀ ੪ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ___ ੧੮ ੬੯੭ | ਸੂਹੀ ੧ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ੧੭ ੬੭੩ | ਆਸਾ ਵਾਰ ੧੨ 

ਵਡੁਹੰਸ ਵਾਰ ੪ __ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ੯ _੫੮੯ | ਆਸਾ ਵਾਰ ੧,੨ 
ਆਸਾ ੧ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੂਰ ਚਰਣਾ _੯ ੪੧੩ | ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧,੨ 
ਵਡਹੰਸੂ ੫ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ੧੫ ੫੬੨ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 
ਮਾਰੂ ੫ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ _੧੩ ੧੦੮੫ | ਸੂਹੀ ੩ . 
ਮਾਝ ੫ ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੂਰ ਪੂਰੇ __੩ _ ੯੯ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ 
ਮਾਰੂ ੫ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ _੧੨ ੧੦੭੩ | ਸੂਹੀ ੩ 
ਮਾਝ ੫ ਹਊਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਭਨ ਤੇਰੇ __ ੧੮ ੧੦੮ | ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਹਊਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾ __੨ ੫੬7 | ਮਾਰੂ ੩ 
ਮਾਝ ੩ ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਤਿਨ __ ੧੪ ੧੧੪ | ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧੨ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ _ਹਊਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੂਰ ਆਪਣੇ __ ੩ ੧੨੮੨ | ਸਿਰੰਰਾਗੁ ੧ 
ਭੈਰਉ ੫ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜਾਉ ੧੩ ੧੧੪੪ | ਮਾਝ ੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ੧ ੮੦੫ | ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ 
ਆਸਾਂ ੧ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਤਾ ਕੈ _ ੧੧ ੩੫੪ | ਕਾਨੜਾ 8 
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ਹਰਿ ਕਥਾ ਗਰ 

੧੨੬੪ ੬ ਹਰਿ ਕਾ ਚਿਹਨੁ ਸੋਈ ਹਰਿ 

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟੇ 
ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰ 
ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਗਸੂ 

ਹਰਿ ਕਾ ਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ 
ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਨਿ 
ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਕੈ 
ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਨਿਮਖ 

ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆ 
ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ 
ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜੇਹਾ 
ਹਰਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰਿ 

ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦ 

ਹਰਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ 

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨਹੁ 

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ 
ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ 

ਹਰਿ ਕੇ ਹੋ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੇ 

ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ 

ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਤ ਪਵਿਤ 

ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ 

ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹਿ 

ਹਰਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨ 

ਹਰਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ 

ਹਰਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਂ ਪਵੈ 
ਹਰਿ ਕਾਂ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ 
ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰ 
ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰਿ ਭਾਵਦੇ 
ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵਦੇ 

ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਰਸਨਾ 
ਹਰਿ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿ ਕੋਊ 

ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਬਹੂਤ ਬਹੁਤ 
ਹਰਿ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹੁ ਹਰਿ ਆਪਿ 
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ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਕਰਿ ੭ 
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ____੧੫ 
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ੧੦ 

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦ ੪ 

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੇ ਮਹਿ __ ੩ 
ਹਰਿ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾ ੬ 

ਹਰਿ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ੩ 

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀਅਹਿ ੯ 

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਸਦਾ (੩ 

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਇ ___੫ 
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ੧੨ 
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ _ ੧੬ 
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ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਤ ਧਿਆਵੈ __੧੬ 
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_ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 

ਗੁ ਹਰਿ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਰੇ ਮਨ 
ਰਾਮਕਲੀ ਸੁੰਦਰ __ਹਰਿ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਗਉੜੀ ੫ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿਉ 
ਸੋਰਠਿ ੩ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ 

ਭੈਰਉ ੫ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਸਾਚਾ 
ਮਲਾਰ ੪ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਜਨ 

'ਸੂਹੀ ੫ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰਿ ਸੇਤੀ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰਿ ਧਿਆਇਦੇ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ___ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਕੀ ਚਿਤਵੈ _ 
ਗਉੜੀ ੫ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣ 

ਭੈਰਉ ੫ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਕਿਛੁ 

ਆਸਾ ਪ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਜੀਵੇ 

ਗਉੜੀ ੪ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ' 

ਗੂਜਰੀ ੫ ਹਰਿ ਕਾਂ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ 

ਗਉੜੀ ੩ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ਹਰਿ ਕੀ ਦਾਤਿ ਹਰਿ ਜੀਉ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪ ਹਰਿ ਕੇ ਦਿਤੇ ਨਾਲਿ ਕਿਸੈ 
ਕੇਦਾਰਾ ੫ - ਹਰਿ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਨਿ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਹਰਿ.ਕੀ ਦ਼ਗਹ ਨਾਮੁ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਵਰਤਿਆ 
ਸਲੋਕ ੩ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉਂ ਅਤਿ ਵਡ ` 

ਮਲਾਰ ੩ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਇ ਸਦਾ _ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇ ਰਹੇ 

ਭੈਰਉ ੫ ਹਰਿ ਕੀ ਨ ਸਿਮਰਹੁ 

ਸਾਰਗ ੪ ਹਰਿ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ 
ਗਉੜੀ ੫ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੰਗਿ 
ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ _ਹਰਿ ਕਾਂ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਮਨਿ 

ਗਉੜੀ ੫ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ _ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ 

ਕਲਿਆਨ 8 ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਅਗਮ 

ਸਵਈਏ ੪, ਗਯੌਦ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ 

ਮਲਾਰ 8 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਗੋਚਰੁ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ੩ ਹਰਿ ਕਾਂ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ 

ਸਾਰਗ 8 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਲਿ 
ਸੋਰਠਿ ਭੀਖਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਸ੍ਰਿਤ ਜਲੁ 

, ਗਉੜੀ 8 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ 
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ 
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ਮਾਝ ੩ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਗਉੜੀ ੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਮਾਝ ੩ 
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ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਰੂਪ - 

ਹਰਿ ਗਾਉ ਮੌਗਲੂ ਨਿਤ ੧੮ 

ਹਰਿ ਗਿਆਨੀਆ ਕੀ ਰਖਦਾ __ 8 

ਹਰਿ ਗਾਇ ਮੌਗਲੁ ਰਾਮ ੧੦ 

ਹਰਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ੧੨ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ ੧੫ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖਿ ੧੭ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖਿ ੧੯ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾ ੧ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਟਿਕਹਿ __ ੧੯ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨ ਸਕਉਂ ੧੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾਂ ੧੧ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਰੌੰਂਗਿ _੧੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਲੈ ੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ __੫ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਨਿਰਮਲ ੧੩ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ __੧੩ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੂ __ ੧੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ੧੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁੰਫਹੁ ੧੭ 

ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ੩ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ (੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅੰਦਰੁ ੧੬ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੰਤ ੪ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ੧੩ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਬਦਿ ੧ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ _ ੧੦ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ੧੨ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਜਿ ੧੯ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਚੁ ੧੫ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ੧੫ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦ ਹੀ __ ੭ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ 8 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰਦੇ ੯ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ੮ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ੫ 
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ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੀਤ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਮਿਲਿ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਸਨ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਜਨ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਹਰਿ ਨਿਤ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ 

_`ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤਰੀਐ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੈਸਿ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਿ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੂ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ 
ਹਰਿ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਦ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਏ ਨਾਮੁ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਏ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧੇ ਗੋਪਾਲ 
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ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਸਨ ਰਵਹਿ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਹੀ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਮਤ ਪਵਿਤ੍ਹ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਮਤ ਭਏ 

ਹਰਿ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ 
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ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ 

ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਕੂਦਹਿ 
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਜਨਮੁ 
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਪਰਮ ਗਤਿ 

ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਜਗਦੀਸ 

ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਪਰਉਪਕਾਰ 

ਹਰਿ ਗੁਨ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ 
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ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਣੀ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 

__ ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਭੈਰਉ ੩ 

ਮਿਰ ਦਲ , 

ਸੋਰਠਿ ੩ 

ਮਾਝ ੪ 

ਫਤ 
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ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ੧੨ 

ਹਰਿ ਜੀਉਂ ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 8 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇਇ _੭ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ __ ੧੧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ੧੦ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ੧੧ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਵਸੈ _ ੨ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਵਸੈ ੧੨ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ __ਪ੫ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ___ ੧੦ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ___ ੧੭ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ੨ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਈ ਕਰਹਿ ਪਰ - 

_ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਊਚੋ ਊਚਾ __ ੧ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ੧੫ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ _ ੨ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੀ ੧੬ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ੫ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ੧੩ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਤਸੰਗਤਿ _ ੧੨ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ੧੮ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਤੂ __੧ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ __੧੭ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ __ ੧ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ੧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ _ ੧੮ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੇਵੀਐ ੧੯ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੇਵਿਹੁ ਅਗਮ ___ ੯ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਹਿਰਦੈ ਰਖਹੁ ੯ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ੧੭ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ __ ੧੦ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਾ ਮਹਲੁ ੬ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ __੧੮ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ੧੭ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ੧੦ 
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ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ੫ ੬੯੦ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ੨ ੬੯੦ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ੬ ੧੧੫੫ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ੧੪੪੭੯ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ੧੧ ੯੨੨ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਜਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ੧੭ ੧੦੯੭ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਰਿ ੬ ੯੧੧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ___੧੧ ੬੧੯ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ੫ ੧੦੯੭ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ੧੫ _ ੫੪ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ੧ ੬੦੧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ __੭ ੧੩੩੩ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ _੩ _ ੬੦੧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ __ ੯ ੧੨੪੪ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ _ ੧੪ ੬੫੧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ੩ ੬੦੧ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰਾ ਇਕੁ ੧੩ ੧੩੩੩ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ੧੨. ੧੧੧ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਗਾ ਦਿਤਾ ੧੯ ੫੫੪ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਜਾ _ ੬ ੬੦੮ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਵਸੈ ੬ ੬੦੩ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ੧੬ ੧੦੬੨ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ੧੦ _ ੩੨ 
ਹਰਿ ਜੀਉਂ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਤੂ _੧ ੩੦ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਹੁ ਮਿਲਿਆ ੧੯ ੯੨੭ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂ ੧੫ _੬੨੪ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ੬੧੨ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਾ __੨ ੪੨੬ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਸਿ ੧੭ ੩੮ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਭਗਤਿ ਵਛਲੂੰ__` ੯ ੬੫ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ੧੩ ੪੨੩ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ੧੧ ੭੭੧ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ੬ ੧੦੬੭ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਿਲੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ _੧੨ ੧੦੪੮ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ੧੯ ੩੫੨ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੀ ੩ _ ੬੯ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰਦੈ ੧੮ ੨੨੯ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਲੇਖੈ ਵਾਰ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਲੋਥੈ 
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ਹਰ ਜਨ ਕਉ ਹਰਿ ਜੀਊ ਵਿਸਰਿਆ 

ਗਉੜੀ ੩ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਿਸਰਿਆ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦ ____ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਹਰਿ ਜੀਅ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ 

ਮਾਝ ੩ ਹਰਿ ਜੀ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ 

ਗਉੜੀ ੪ ਹਰਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ 
ਗਉੜੀ ੪ ਹਰਿ ਜੀ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ 

ਸੋਰਠਿ ੩ ਹਰਿ ਜੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਂਈ 

ਧਨਾਸਰੀ ੪ ਹਰਿ ਜਸੁ ਊਚ ਸਭਨਾ ਤੇ 
ਗਉੜੀ ੫ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ 

ਗਉੜੀ ੧ ਹਰਿ ਜਸਿ ਸੰਤ ਭਗਤ 

ਗੂਜਰੀ ੫ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸਾਧਸੰਗਿ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਹਰਿ ਜਸੂ ਸੁਨਹਿ 
ਸੂਹੀ ੫ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤ ਆਲਸੁਂ 
ਗਉੜੀ ੫ ਹਰਿ ਜਸੂ ਕਰਤ.ਸੰਤ ਦਿਨੁ 
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ਹਰ ਜਨ ਕਉ ਮਿਲਿਆਂ 
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ਹਰਿ ਜਨ ਫੋਡਿਆ ਸਗਲਾ ___ ੧੭ ੧੨੧੭ | ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ 
ਹਰਿ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ੬ ੮੦੦ | ਮਾਰੂ ੧ 

ਹਰਿ ਜਨ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ __ ੧੩ ੮੮੨ | ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ 

ਹਰਿ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਰਿ ੧੪ ੩੬੮ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 
ਹਰਿ ਜਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ੧੦ ੭੯੯ |ਆਸਾਂ ੩ 

ਹਰਿ ਜਨ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ __ ੧੨ ੧੦੯੧ 
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ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ੧੫ ੧੧੩੭ 

ਹਰਿ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ _ _੧੪ ੭੧੯ 

ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ੧੬ ੧੨੦੮ 

ਜ ਗੁ ੩੭੮ 

ਹਰਿ ਜਨ ਲਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ੩ ੧੩੪੯ 
੮੮੧ 

ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ -੧੫ _ ੪੬ 
ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਹਰਿ ਦੂਖ ੨ ੮੦੧ | ਗਉੜੀ ੧ 
ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ _ ੧੫ ੯੩੭ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 
ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਭਇ ੧੦੪੨੪ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੇਵਕੁ ਪਾਰਿ ੬੫੩੪ | ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਵਖਰੁ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜੀਅਰੇ ਛੁਟੀਐ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਉਧਰਿਆ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਅਉਖਧ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹੋਈ _ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪੁ ਜਪਉ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਨਕ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪਿ ਰਹਣੁ 

ਹਰਿ ਜਪਤ ਤੇਊ ਜਨਾ 
ਹਰਿ ਜਪਤੇ ਮਨੂ ਮਨ 

ਹਰਿ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਪੜੀਐ ਹਉਮੈ _ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਪੜੀਐ ਗੁਰ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ 

ਹਰਿ ਜਪੁ ਮੰਤੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ 
ਹਰਿ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਦੁਖੁ 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ 

ਹਰਿ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਜੀ 
ਹਰਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ 

ਹਰਿ ਜੂ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪਤਿ 
ਹਰਿ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ 
ਹਰਿ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਜਲ 

ਹਰਿ ਜਲੂ ਨਿਰਮਲੁ ਮਨੁ 
ਹਰਿ ਜੀ ਲਾਜ ਰਖਹੁ 
ਹਰਿ ਜੇਵਡੂ ਨਾਹੀ ਕੋਈ 
ਹਰਿ ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਾਨਕ 

ਹਰਿ ਨਗ ਜਗ ਕਉ 

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ 

ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ 

ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ 

ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਚੁ ਵੈਲੁ 
ਹਰਣ| ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ 

ਹਰਿ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੂ . 
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ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੀ 
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ਆਸਾਂ ੪ 
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ਸਾਰਗ ੫ 

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ 

ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤ 

ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ 

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ _ 
__ਹਰਿ ਤੂਹੈ ਦਾਤਾ ਸਭਸ ਦਾ 
ਹਰਿ ਤਜਿ ਅਨ ਲਗੇ ਹਾਂ 
ਹਰਿ ਤਜਿ ਕਤ ਕਾਹੂ 
ਹਰਿ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਨਿ 

ਹਰਿ ਤੁਠੈ ਢੁਲਿ ਢੁਲਿ 
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ਹਰਿ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ 
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ਹਰਿ ਦਿਸਹਿ ਹਾਜਰੂ 

ਹਰਿ ਦਸਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ 
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ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ 

_ ਬਸੰਤੁ ੪ 
ਮਾਰੂ ੧ 

ਸੂਹੀ ੧ 
ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ 

ਆਸਾਂ ੧ 
ਭੈਰਉ ੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

_ ਸੋਗਠਿ ੫ 

ਹਰਿ ਭੁਗਤਿ ਖ਼ਜਾਨਾ 

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ 

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਮਿਲੁ 

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਹਰਿ ੍ 
`- ਹਰਿ ਭਗਤਨ ਕੋ ਨਾਮੁ _ 

ਹਰਿ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨਿਹਕੇਵਲਾ 

ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਨੌ ਥਿਰ 
ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਨੋ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ 

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਨੌ ਦੇਇ ਅਨੰਦੁ 
ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਨੋ ਨਿਤ 

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਾਈਐ 

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਲੇ 

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਚਿਤੁ 

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ 
ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਾਵ ਹੀਣੰ 

ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਮੋਖ 

ਹਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ 
। ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ਤਾ ਜਨੁ ਖਰਾ 
। ਹਰਿ ਭਜਿ ਆਨ ਕਰਮ 
' ਹਰਿ ਭਜਿ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ 

_ ਹਰਿ ਭਜਨ ਸਫਲ ਕਾਮ 
ਹਰਿ ਭਜੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਜਨ 

ਹਰਿ ਭਜੂ ਮਨ ਮੇਰੇ 

ਹਰਿ ਭਜੁ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਹਰਿ ਭੇਟਤ ਆਪੁ ਮਿਟਾਇਆ 

-_ਹਰਿ ਭੰਡਾਰ ਹਾਥਿ ਆਇਆ 
ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਗੁਰੂ 

ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ 

ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਤਾ ਭੁਰਮਾਇਅਨੁ 

ਹਰਿ ਭਰਿਪੁਰੇ ਰਹਿਆ 

ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬਿਨਉ 
ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ 
ਹਰਿ ਮੋਹਿਅੜੀ ਸਾਚ ` 

ਹਰਿ ਮਹਿ ਤਨੁ ਹੈ 
ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਪਾਠ ਪੜੈ 
ਹਰਾਮਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ 

ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉਂ ਸਖੀ 

ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਈਐ 

੭ 
੫ 

੧੪ 

੧੪ 

ਯ੍ਓ 
੨ 

੭੬੩ 

੯੦ 

੧੦6੬ 

੧੬੮ 

੨੧ ੩੬ ਪਉ 

੫੨੬ 

੩੧੬ 

੯੧ 

੯੧ 

੩੧੬ 

੫੪੪ 

੩੮੫ 

- ੬੨੩ 

੧੬੬ 

੭0੬ 

੪੨੩ 

੫੩੮ 

੧੩੧ 

੧੨੨੯ 

੯੮੦ | 

9੦੯ 

੨੨੨ 

੧੬੩ 

੩੫੪ 

੬੫੫ 

੧੦੦੬ 

੯੨੩ 

੯੨੩ 

੫੧੩ 

੮੦੧ 

੧੧੭੯ 

੧੦੪੨ 

੭੬੫ 

੮੭੦ 

੩੫੫ 

੧੧੪੨ 

੯੨੧ 

੬੨੨ 

ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਪਰਮ __ ੧੧ 
ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇਂ . __ ੧੦ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰਿ ਆਵੈ ੧੩ 
ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੂ ਹੈ ___ ੪ 

_ ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਜਗਤੁ ਹੈ ___ ੮ 
ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ 9 
ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਸਬਦੇ ਸੋਹਣਾ ੭ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਸਬਦੇ ਖੋਜੀਐ ____੩ 
ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਸਾਜਿਆ ੧੭ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਕਾ ਹਾਟੁ ਹੈ _੧੨ 
ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ___੧੧ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ _੬ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਹਰਿ ੧੪ 

_ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ।ਅ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਮਨੁ ੧੩ 

ਹਰਿ ਮੰਦੂਰਿ ਵਸਤੁ ਅਨੇਕ ੧੮ 

ਹਰਿ ਮਨਹਿ ਮੀਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ੧੮ 
ਹਰਿ ਮਨੁ ਤਨੌਂ ਗੁਰਮੁਖਿ ̀  ੬ 
ਹਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਿਆ ੧੪ 

ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸੇ ਨਿਸਿ ੧੬ 

_ ਹਰਿ ਮਾਨਿ ਲੀਏ ਨਾਮ ੧੫ 

ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ___ ੧੦ 

ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਓਟ ਮੈ _ - 
ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮਨ ੬ 

ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗਿ ੪ 

ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਹਰਿ ੧੧ 

ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧੂ ਦਸਿਆ __ ੧੧ 
ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਭੂਮੁ . __ ੧੧ 
ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ੧੩ 

ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰਾ ੬ 

ਹਰਿ ਮੇਰੋ ਪਿਰੁ ਹਉ ਹਰਿ __ ੧੦ 
ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੈਤਿ ਹੈ ੧੦ 

ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣਿ ਹਰਿ ੩ 

ਹਰਿ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ੬ 

ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _ ੫ 

ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ੧੧ 

ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੂ ਪੁਰਖੁ ੪ 

੩੭੫ 

੪8੯੦ 

੩੨੧ 

੯੯ 

੪੯੦ 

੩੭੫ 

੪੮੩ 

੪੯੦ 

੮੯੪ 
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੫੭੬ 

੧੩੩ 

੩੧੧ 
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ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਨੁ 
_ਹਰਿ ਰੰਗੀ ਇਕ ਰੰਗੀ 
ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਅਨਦਿਨੁ 
ਹਰਿ ਰੰਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਹਰਿ ਰੰਗ ਕਉ ਲੋਹੈ ਸਚੁ 
ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਜੋ ਰਤੇ 
_ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਚੜਿਆ ਅਤਿ 
ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ ' 

ਹਰ ਰੰਗੀ ਤੁਰੇ ਨਿਤ 

_ ਹਰਿ ਰੰਗੂ ਨਾਲਿ ਨ ਲਖੀਐ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਹਹਿ ਸਦਾ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਹਹਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ 
ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਸਹਜਿ 
ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਾਂਗ ਭਏ ਮਨ 

ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ _ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਹਜਿ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਦਾ 

ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਰੰਗੂ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨੂ __ 

ਹਰਿ ਰੌਗਿ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰਭ 

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ __ 

` ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਰੰਗ 

_ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਉਤਰੈ 
ਹਰਿ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ 

ਹਰਿ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ 

ਹਰਿ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ 
ਹਰਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ` 

ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ 

ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਹਉ ਲਾਗੋ 
_ ਹਰਿ ਗਾਮ ਬੋਲਿ ਹਰਿ 

ਹਰਿ ਰਾਮ ਬੋਲਹੁ ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ 

` ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ 

` ੮ ੧੦੫ 

੧੯ ੫੪੧ 

੧੭ ੧੨੩੬ 

_ ੧੬ 27੯ 
੬ 2੧੧ 

੧੯ ੭੩੨ 

੬ ੨੩੫ 

੫੩੧੧ 

੪ ੧੧੭ 

੧੬ ੭੭੮ 

੯ ੬੪੮ 

੧੬ ੧੭੩ 

੮ ੧੨੭ 
੨ ੫੧੩ 

੧੯ ੧੧੮੦ 

੨ ੧੨੨੨ 

੧੪ ੧੩੦੪ 

੮ ੫੭੬. 

੧੪ ੯੨੯ 

੪ ੧੩੧੦ 
੧੦ ੧੩੪੫ 

੬ ੧੯੪ 
੮ ੪੫੮ 

੫ ੩੬੨ 

੨ ੧੩੪੦ 

੧੮ ੭੩੨ 
੨ ੧੨੯੬ 

੩ ੧੧੦੭ 

੩ ੭੩੪ 

੧੨ ੧੨੯੬ 

੪ ੪੫੪ 

੨ ੫੭੬ 

੬ ੫੩੦ 

੬ ੯੮੫ 

੬ ੧੨੦੧ 

੫ ੧੨੦੧ 

੯ ੨੧੮ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਤਾ ਕੈ ਆਵੈ 

ਹਰਿ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੋ ___ ੭ ੪੫੦ 
ਹਰਿ ਲਬਧੋ ਮਿਤੁ ਸੁਮਿਤੋ ___ ੧੮ ੧੩੬੦ 
ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ੫ ੫੪੫ 

ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਸਭੂ ੧੮ ੫੪੦ 
ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ੧੩ ੩੦੯ 

ਹਰਿ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ੪ ੫੬੨ 

_ਹਰਿ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਸਦਾ ੯ ੧੭੩ 

ਹਰਿ ਫੂਨੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ੧੫ ੧੪੨੦ 
ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ੧੩ ੧੪੨੦ 

ਹਰਿ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੈ ੧੪ ੧੬੫ 
ਹਰਿ ਵਾਪਾਰਿ ਸੇ ਜਨ ੧੭ ੫੬੮ 

ਹਰਿ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ਮਸਤਕਿ ੯ ੫੬੮ 

ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ੧੭ ੫੮ 

ਹਰਿ ਵਰੁ ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ੩ ੩੫੩ 

ਹਰਿ ਵਰੁ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ੧੧ _ ੫੬ 

ਹਰਿ ਵਰਿ ਨਾਰਿ ਭਈ ੧੨ ੧੨੫੪ 

ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਕਾਮਣੀ ̀  __ ੨ ੪੨੮ 

ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਨਿ ਘਰਿ ੧੨੩੮ 

ਹਰਿ ਵਰੁ ਰਾਵਹਿ ਸਦਾ 9 ੫੬੮ 

ਹਲ ਹਲੇਮੀ ਹਾਲੀ ਚਿਤੁ ੬ ੯੫੫ 

ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ੭ ੧੬੬ 
ਹਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ੧੩ ੬੮੩ 

ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ _੪ ੧੫੫ 

_ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ __੧੭ ੧੨੭ 

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਓਇ ੯ ੫੧੧ 
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਹਾਇ ੮ ੪੦੫ 

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦੇ __੨ _ ੩੦ 
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੋਭਾ ਜਗ ੧੦ ੬੯੦ 

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ੭ ੧੩੬ 
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰਿਆ ੧੪ ੬੪੧ 

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਹੋਹਿ ਦੋਵੈ ੧੬ ੮੯੫ 

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ __ ੭ ੬੯੮ 
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ ਧਨੈ ਕੀ __੬ ੭੩੪ 
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸਦ ੪ ੧੧੩੭ 
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ __੧੩ ੧੩੩੮ 

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਨ ਭਏ ੧੭ ੧੩੩੬ 
੧੪ ੬੭੬ 



ਧਨਾਸਰੀ ੪ 
ਪੋ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ _ 
ਆਸਾ ੩ 

ਆਸਾ ੧ 

__ ਧਨਾਸਰੀ ੫ 

ਟੋਡੀ ੫ 

ਸਵਯੇ ੫ 

ਸਵਯੇ ੫ 

ਸਵਯੇ ੫ . 

ਸਵਯੇ ੫ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 
ਮਲਾਰ ੩ 

੧੨ ੬੯੦ 
੫ ੧੨੭੨ 

੧੬ ੩੪੨ 

੧੩ ੪੩੫ 

੯,੪੩੪ 

੫ %੦6 

੧੧ ੬੭੫ 

੪ ੭੧੫ 

੧੦ ੧੩੮੫ | 

੨ ੧੩੮੬ । 

੧੩ ੧੩੮੫ 

੫ ੧੩੮੬ 

੬ ੫੯੨ 

੧੯ ੧੨੬੧ 

ਹਾਥ ਪਛੋਰਹਿ ਸਿਰ ਧਰਨਿ 

ਹਾਥ ਪਾਵ ਪਸਾਰਤ 
ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤੁ ਅਨਿਕ 

ਹਾਰ ਜੂਆਰ ਜੂਆ ਬਿਧੇ 
ਹਾਰ ਡੋਰ ਸੀਗਾਰ ਸਭਿ ਰਸ 

ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ 

` ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ 

ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ 

ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਤੁਮੂਰੈ 

੧੭ ੫੩੨ 

੧੩੭੬ ` 
੪ ੪੯੯ 

੧੦ ੮੫੬ 

੨ ੭੨੫ 

੨ ੧੧੫੨ 

੧੨ ੩੬੮ 

੧੯ ੧੨੦੩ 

੫ ੨੧੨ 

੪ ੯੨੯ 

੧੨ ੯੩੭ 

੧੬ ੧੧੦੯ 

੧੮ ੬੪੧ 

੧੬ ੭੦੧ 
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ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਹਿੰਦੂ ਕੈ ਘਰਿ ਹਿੰਦੂ ਆਵੈ 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਾ ਸਾਹਿਬੁ 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾ ਤੇ ਆਏ 

_ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਊ ਸਮਝਾਵਉ 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੂਹਾਂ 
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ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪,੩ ਹੋਰ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ 

ਗਉੜੀ 8 ਹੋਰੁ ਵਣਜੁ ਕਰਹਿ 
ਬਸੰਤੁ ੫ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ 
ਆਸਾ ੫ ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮਨਿ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੁ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਹੋਵੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤਿ ਖਸੰਮ ਦੀ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਹੋਵੈ ਸੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਤੋਖਿ 
ਸੂਹੀ੧ _ ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੨ ਹੋਵਹਿ ਲਿੰਡ ਝਿੰਝ ਨਹ 
ਗਉੜੀ ੫ ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ __ ਹੋਵੰਤਿ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਸਿਖ 
ਗਉੜੀ ੫ ਹੋਵਨਹਾਰੁ ਹੋਤ ਸਦ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹੋਵਨੁ 
ਸਲੋਕ ੩ ਹੋਵਾ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋਤਕੀ 

ਮਾਰੁ ਵਾਰ ੩ ਹੋਵਾ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋਤਕੀ 
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੪ ੯੫੨ 

੪ _੮₹੩ 
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੨ ੯੬੭ 
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੧੮ ੯੧੯ 
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_ ੧੨ ੮੨੩ 

੩ ੧੪੧੩ 
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ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਹਿ ੧੬ ੯੦੨ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ ਹੋਊ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਣੇ ੧੬ ੫੯੨ 

ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਹੰਊ ਕੁਰਬਾਣੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ 9. 486 

ਤਿਲੰਗ ੧ ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ੨ ੭੨੨ 
ਤਿਲੰਗ ੧ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ __ ੧ ੭੨੨ 
ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਹੰਊ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਹੰਊ ਗੁਰ ਬਿਨੂ _੧੭ ੫੭੨ 

ਵਡਹੰਸੁ ੪ _____ ਹਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਹੰਊਂ ਗੁਰ ਬਿਨੂ ੧ ੫੭੩ 
ਧਨਾਸਿਰੀ ੩ ___ ਹੰਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਊ ੧੦ ੬੬੬ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ _ਹੰਉਮੈ ਅੰਦਰਿ ਖੜਕੁ ਹੈ ੧੧ ੫੯੨ 
ਵਡਹੰਸ ੩ ਹੰਊਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੂ ਹੈ ੧੬ ੫੭6, 
ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪,੩_ ਹੰਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ੧੨੫੯੨ 
ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹੰਉ ਵਾਰੀ- ੬ ੫੭੩ 
ਵਡਹੰਸੁ 8 ਹੋਊ ਵਾਰੀ ਹੰਉ ਵਾਰੀ ੮ ੫੭੩ 
ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ .__ ਹੰਸੁ ਉਡਰਿ ਕੋਧ੍ਰੈ ਪਇਆ ੭ ੧੩੮੧ 
ਆਸਾ੧ ੮. _ਹੰਸਸਿਹੰਸਾ ਬਗਸਿ ੪੪੩੮ 
ਗਉੜੀ ਵਾ੍ਰ-੫.__ਹੌਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ______ ੧੭ ੩੨੨ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਹੰਸਾ ਸਰਵਰੁ ਕਾਲੁ ` ੪ ੩੨੫ 
ਆਸਾਂ ਕਬੀਰ . _ ਹੰਸੁ ਹੁਇ ਹੀਰਾ ਲੇਇ ੧੫ ੪੮੩ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਹਸ ਹੌਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ੧੧ ੫੬੭ 
ਗਉੜੀ ੧ ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨੂ ___੧੨ ੧੫੧ | ਸੂ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਲੋਭੁ ਕੋਪੁ ੧੪ - ੧੪੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚ਼ੁਗਣਾ ੯ ੯੬੦ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਹੌਸੂ ਚਲੈ ਉਠਿ ਡੁਮਣੋ . ੧੮ ੯੩੫ 
ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ੧੧ ੭੯੨ 
ਗਉੜੀ ੧ ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿਛੈ ੨ ੧੫੫ ` 
ਸੂਹੀ ਫਰੀਦ ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੂੰਮਣਾ _ ੧੯ ੭੯੪ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਹੌਸਾ ਦੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ ਬਗਾਂ __੧੧ ੧੩੮੪ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪, ੩ ਹੰਸਾ ਵੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ ਬਗਾ __ ੧੬ ੫੮੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਹੰਸਾ ਵਿਚਿ ਬੈਠਾ ਬਗੁ 2 ੯੬੦ 
ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ __ ਹੰਢੈ ਉਂਨ ਕਤਾਇਦਾ ੩ ੧੩੭੯. 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ __ ਹੰ ਭੀ ਵੰਵਾ ਡੁਮਣੀ ਰੋਵਾ ੮੨੩ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ __ਕਊਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ __.__ ੪ ੪੮੧ 
ਗੂਜਰੀ ੪ ____ ਕਊਆ ਕਾਗ ਕਉ ੨ ੪੯੩. 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਉਡੀ ਕਊਡੀ ਕਊ ਖਾਕੁ ___ ੧੧ ੮੯੬ 
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ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕਾਂ 
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ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਚਰਣ 

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋਊ ਸੰਗ 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਜਗਿ 

__ਕਹੂ.ਕਬੀਰ ਕੰਚਨੁ ਭਇਆ 

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛੁ ਗੁਨੂੰ . 
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ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਂ 

੧੪ ੪੮੧ 

੨੬੨ 

ਕਹਣੂੰ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ __੧੨ __੯ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ 

_ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ੧ ੩੪੯ | ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ 

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ੧੦ __ ੯ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ 
ਕਹਤਉ ਪੜਤਉ ਸੁਣਤਉ ੧ ੬੮੬ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ 

ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ____ ੬ ੧੨੮੯ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ 
ਕਹਤਿਅਹ ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ _-___ ੧ ੧੩੯੬ |. ਆਸਾਂ ਕੰਬੀਰ__ 

_ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ਕਹਾ ਇਹੂ `__`-੭ ੯੪੦ | ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ 

ਕਹਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ੧ _੭੯੮ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ 

ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਿਛੂ ਸਾਂਤਿ ੧੦ ੧੨੨੧ | ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ 
ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਛੁ ਜੋਗੁ ੬ ੨੫੧ [| ਆਸਾ ਕਬੀਰ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਉਆ ਕੋ ੬ _ ੪੮੧ | ਗੂਜਰੀ ਕਬੀਰ 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲੁ ੧੫ ੩੩੨ ! ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ੧੧ ੬੯੨ | ਆਸਾ ੧ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸਗਲ ੮ ੮੫੬ | ਭੈਰਉ ੩ 

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ੧੭ ੧੩੪੯ | ਬਸੰਤੁ ੩ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ __ ੩ _੩੩੦ । ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ੧੯੫੨੪ | ਬਸੰਤੁ ੩ 
ਕਹਤੁ.ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ੨ ੪੮੪ | ਮਲਾਰ ੩ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ _ ੧੫ ੪੭੯ । ਮਾਰੂ ੧ 
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ _ ੧੬ ੩੩੩ | ਮਲਾਰ ੩ 

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ _ ੧੦ ੧੧੦੬ | ਭੈਰਉ ੩ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹ __ ੭ ੪੭੭. | ਭੈਰਉਂ ੩ 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹ _ ੧੮ ੯੭੦ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ 

ਕਹੁਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ _੧੨ ੧੧੨੩ | ਆਸਾ ੧ 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਭੈ _੪ _੪੭੮ | ਭੈਰਉ ੩ 
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ _੧੨ ੮੫੫ | ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ' 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨ __੪ ੬੯੨ | ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਦੇਉ 

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ _੧੪ ੬੫੪ | ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਉ 

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ __੧੦ ੪੮੪ | ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਉ 

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ __੧੦ ੪੮੧ । ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਉ 

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ___੭ ੬੯੨ ! ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਉ 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਹਉ ਕਹਉ ੧੦ ੧੧੬੦ | ਗਉੜੀ ੫ 

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕੋਈ ਨਹੀ ੯ ੬੫੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ_ ਕੱ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ____ ੬ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਲੇ ੧੨੮. 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਚਲਤੂ ____੧੯ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਜਗਤੁ ੧ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ੭ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਂਦੀ ਰੀ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪੁਰਸਾਦੀ __ ੫ 
___ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ੧੧ 

_ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ _____੧੧ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ੧੭ 
ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ _੧੪ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ _੧੨ 
ਕਹੁ ਨਾਨੰਕ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾਂ ਮਿਲਿਆ 9 

ਰ੍ ਕਹੁ 'ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਪੜਦਾ ੬ 

_ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬੂਝ . ੯ 
_ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ _੧੯ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ - - ੬ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਨਹੀ __੫ _ 
ਕਹੂ_ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ 0 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ੧੮ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ _੮ 

` ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ/ਹੈ ੫ 

੫੩੪ । 

-੨੧੨ 

੮੧੯ 

੨੫੧ ' 

੩੭੬ 

੧੧੮7 

੩੮੨ 

੬੭੧ 

੪੩੧੯ 

੩੭੪ 

੩੯੬ 

੧੩੪੭ 

_ ੩੯੩ 

੧੨੯੮ 

੧੮੧ 

੮੯੭ 

ਬਧ 

੧੦੧੮ 
੨੩੯ 

੫੭੪ 

੯੧੯ 
੯੨੧ 

੩੮੮ 

੧੯੦ 

ਰੱਦ 

੪੯੬ 

੬੧੯ 

੧੦੦੩ 

੧੩੪੦ 

੧੩੪੫ 

੧੨੧੮ 

੯੨੪ 

੬੧੧ 

੧੫੨ 

੧੮੦ 

੧੯੪ 

੮੨੩ 

___ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜੋਂ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭੇਰਮੁ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੂੰਮੁੰ ਭਉ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੁੰਤੂ ਚਿਤਾਰਿ 
ਸ਼ 

_ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤੂ 

`ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਰੋਗੁ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭੁਗਤਾ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਫੰਤ ਅਨੰਤ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਵਿੰਦ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਛਪੈ ਕਿਉ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਤਿਆਗਿ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਪਿਤਾ 

ਕਹੁ,ਨਾਨਕ ਜਉ ਪਿਰਹਿ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ 

ਕਹੁ ਨਾਨੌਕ ਜਿਸੁ ਆਪਿ __ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਕਹੁ ਨਾਂਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸੁ ਕਰੇ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸ ਨੌ ਆਪਿ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪੂਰਾ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ 

_ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰਿ 
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੧੮੦ 
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੬੧੬ 

_ ੧੮੬ 

_ ੧੯੧ 



ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਵੀ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੁ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਏ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ 

ਜਹ ਸਿਸਕ ਕਾ ਤਾ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ' 
ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ _ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨੁ ਪ੍ਰਭ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਸਚੁ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਰਿ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਉ ਬਲਿ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਮ ਤੇ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਤਜੇ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਧੂਰਿ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਿਉ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਮਨਹੁ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਮੰਨੁ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਪਹਿ ਜਨ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜੀਵੇ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਾਚੈ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਾਇਆ 

ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਲਿ ਸੁਆਮੀ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਾਲੇ 
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੫੭੭ 
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੨੮੬ 

੧੨੧੭ 

੬੭੧ 
੭੧੫ 
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੧੮੨ 

੧੮੫ 

੮੨੨ 

੯੧੯ 

੮੦੬ 

੮੦੬ 

੩੮੮. 

੯੨੪ 

੩੮੮ 

੩੮੯ 

੪੫੩ 

੩੫੫ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ੧੨ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਭਾਰੋਸੈ __੧੭ ੮੨੩ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਹਿ ਪਇਆ ੨ ੧੧੮੬. 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਉ ਛੂਟੇ ੧੭ ੧੨੯੮ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੂ __੧੩. ੧੦੧੯ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕੀਰਤਨੁ 6: ਓਇ 

_ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ੧੯ _੮੬੯ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ____ ੧੯ ੫੨੮ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ੩ ੧੯੧ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ - ੬ ੪੯੯ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਘੋਲਿ ੧੧੫੭੭ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਨਹੀ __੧੭ ੧੧੫੧ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ੧ ੫੭7 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ੧੨ ੭੪੧ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮੁ __੧੪ ੯੧੮ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ੫ ੮੨੫ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ੧ ੧੨੦੬ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ੭ ੬8੨ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ __`੧੩ ੯੧੭ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ ___੧੬ ੧੪੨੬ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਤੇ __੧੭ ੭੨੬ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ੩ ੧੪੨੭ 
ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਗਲ ___੧੪ ` ੧੮੬ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣਾਈ __੬ ੮੨੪ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ __2੭ ੧੨੧੯ ' 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ੮ ੧੯੧ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਥਿਰ ੬ ੩੯੪ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ __੧੬ ੨੭੮ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰੀ ੧੨ ੧੧੪੭ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ _੧੮ _੬੧੪ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ ੧੩ ੧੨੯੮ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ _੨ 2੭7 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ _ ੭ _ ੭੫ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਤੇ ਮਨੁ ੧੫ ੧੨੭੪ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤੈ ਤਤੁ ੧੦ ੧੧੫੬ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਗਿ ੪ ੨੧੨ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ੧੫ ੨੦੧ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਖੰਨੀਐ ੧ ੫੭੮ 

੪੦੪ 



ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ __ ੧੪ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪੂਰਾ ___ ੨ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਭਵਜਲੁ __ ੧੪ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ____ ੧੬ 
_ਕਹੂ.ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਨ“ _.. ੭ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ _ ੧੮ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ੧੮੯ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੂ ਗੁਣ ੧੮ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਥਿ੍ਰੁ ਕਛੁ ੩ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਤਖਤਿ ੧੬ 

` ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ੨ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ੬ 

ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ _੧੭ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ੧੩ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਗੁ ਪੇਖਿ ੧ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ੧੫ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ _____ ੧ 
_ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਸਚੋ ਧਿਵੈ ੯ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਰਉ ਧਿਆਵੈ _੧੮ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰੁ ੩ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ੫ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤੁ _____ ੫ 
੬ 

੪ 
__ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਇਵੈ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸੁ ੧੩ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ___ ੫ 
ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ __੧੭ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ _੧੪ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ੧੯ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਹੈ ਇੰ. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਹਨ ਪ੍ਰਭ ੧੨ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਰਵੀ ੬ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ __੧੦ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ _੬ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ _੬ 
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ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨੈ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ __ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਕ ਸਿਉ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੈ ਘਾਘਰੈ 
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ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ____ ਕਬੀਰ ਬਨ ਕੀ ਦਾਧੀ 
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ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8 ਕਬੀਰ ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾਂ ਮਰਤਾ ਜਗੂ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗੁ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤੁ ਪੁਕਾਰਿਆ . 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਕਉ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ 
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ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵਹਿ 
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ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਨ ਮਹਿ 
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ਕਰੈ ਅਨਗ੍ਹ ਸੁਆਮੀ 

` ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ __ 

ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ਹਰੇ ਸਰ _ 
ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਮਨੂ ਹਰਿ 

ਕਮਾਵਾ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਰ 

ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗਉ 
ਕਰਉ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਇ 

ਕਰ ਊਜਲ ਤਿਲੇਕੁ ਕਪਾਲਾਂ 
ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ਬਹੁਤੁ 

ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਝਿੜਕੇ 
ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਅਨਿਕ 

`__ ਕਰਉ ਬਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਅਤਿ ਘਨੀ 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੀ 

` ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ̀  
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਸੇ 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧਸੰਗਰ਼ਿ 

ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ 
`_ਕਰਉਂ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ 

ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਮਾਨੂ 
ਕਰਉ ਬਰਾਬਰਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਅ , 
ਕਰਉ ਮਨੌਰਥ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਰ 

ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ _ 
ਕਰਿ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ 

ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ 
ਕਰਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਤਹਿ 
ਕਰਿ ਆਚਾਰ ਸਚੁ ਸੁਖੂ __ . 
ਕਰਿ ਆਚਾਰ ਬਹੁ ਸੰਪਉ _ 
ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਰਾਖਿਓ 
ਕਰਿ ਅਨੂਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਰਾਖੇ 
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ਕਰਿ ਆਭੁਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ 

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਸਿਮਰਿ 

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਏ 
ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਤਨਿ 

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਪੁਜਾ 
ਆ ਦੇ 

ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ 

ਕਰਿ ਸਾਂਈ ਸਿਉਂ ਪਿਰਹੜੀ 
ਕਰ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਚਰਨ 

_ ਕਰ ਸੰਗਤਿ ਤੂ ਸਾਧ ਕੀ 
ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਨਿਤ ਸਾਧ ਕੀ 
ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੁ ਬਹੈ ਪਖਿਆਰੀ 
ਕਰੇ ਸੂ ਚੰਗਾ ਮਾਨਿ 

ਕਰਿ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ 

ਕਿ ਜਿਦਣ ਰਨ ਪਰਟ 
ਕਰਿ ਸਦਾ ਮਜਨੁ ਗੋਬਿੰਦ 

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੈ _ 
ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ 
ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ 

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖੁ 

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਸਾਜਿ 
ਕਰਿ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਦਿਨਸੁ ੧੨ 
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ਕਰਹਿ ਸਿਤੂਤਿ ਲਗਾਵ/ਹ 

ਮਾਰੂ ੧ ਕਰਹਿ ਬਿਰੂਤਿ ਲਗਾਵਹਿ 
ਸਾਰਗ ੫ ਕਰਹਿ ਬੁਰਾਈ ਠਗਾਈ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ 

- ਮਾਰੂ ੫ ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਅਰੁ ਰੰਗ 
`ਬਸੰਤੁ ੧ __ ਕਰ ਹਰਿਹਟ ਮਾਲ ਟਿੰਡ 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨਿ 
ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ _ਕਰਿ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ 
ਗਉੜੀ ੪ ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ 
ਤਿਲੰਗ ੧ ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ 

ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਕਰ ਕੰਪਹਿ ਸਿਰੁ ਡੋਲ 

_ ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਕਰ ਕੰਪਿ ਚਰਣ ਸਰੀਰੁ 
ਗੂਜਰੀ ੫ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਝੀ 

- ਆਸਾ ੫ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨਰਥ ਵਿਹਾਝੀ 

_ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ 
ਆਸਾ ੧ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਕਿਛੁ 

ਭੈਰਉ ੧ _ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੈ ਆਪਿ 

ਗਉੜੀ ੫ `ਕਰ ਕਰਹਿ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਦੇ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆਚਾਰ 

ਜਪੁ _______ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ 
ਮਲਾਰ ੩ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ 

ਆਸਾ ੧. _ ਕਰ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ___ 
ਗਉੜੀ ੧ ̀. _ _ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਦੇਖੈ 

ਗਉੜੀ ੫ __ ਕਰ ਕਰਿ ਟਹਲ ਰਸਨਾ __ 
ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ __ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰੰ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਕਰਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣੀ ਕਰਿ 
ਆਸਾ ੫ ਕਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗੋਵਿੰਦ 

ਜੈਤਸਰੀ ੪ ਕਰਿ ਕੀਰਤਿ ਜਸੁ ਅਗਮ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਤੂ ਏਕੋ 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਮਨ 

`ਰਮਕਲੀ ੫ ਕਰ ਕਰਿ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜੁ 
ਮਾਰੂ ੧ ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਾਕੀ ਮੀਤ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਵਡੇ 
ਮਾਰੂ ੧ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਆਪਿ 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ 

ਮਾਰੂ ੧ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ 
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ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਜਨ .` 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਸਤ ਪ੍ਰਭਿ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਚਰਨ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਜੰਸੁ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਜਸੁ 

` ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ __ 

__ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਪਰਗਟੀ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ _ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਮੇਲਿਆ 

__ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ 
_ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ ਘਰ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭੁ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ 

_ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਲੀਨੋ 
_ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੇ 

_, _ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ 
., _ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ 

ਰ ਕਿਰ 
_ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਣ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਿ ਦੀਆ _ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ 

_ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਿ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੂਰ ਮੇਲਿ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਿ ਰੋਗੁ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ.ਚਰਨ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਉਂ 
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ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਅਪੁਨਾ 

ਕਹਿ ਭੈਰਪਾ ਦੀਜੈ 

੯ ੧੨੨੦ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ੧੮ ੨੬੩ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪੇ ਦੀਜੈ _੨ _੮੯੫ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ੨. ੬੪ 

_ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈ ੪ _੧੭੯ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ੧੨੧੮੯ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ___ ੧੪ ੨੯੮੪ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ੮ ੨੭੭ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ੧੮ ੧੧੫੦ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ੧੨੨੮੩ 

__ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ੯ ੨੭੮ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ੫ _੬੭੬ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ੧੦ ੯੧੪ 

__ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਭਗਤੀ ੯ ੧੦੭੯ 

___ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ੧੧ ੧੧੪੭ 
_ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ੪ ੨੦੯ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ _੧੦ ੧੧੪੮ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਆਪਿ ___੧੨ ੨੫੪ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮਤਿ __੧੭ ੮੬੫ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ੧੭ ੧੧੪੪ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮਿਲੇ __੧੧ ੮੧੬ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਾਚਿਕ ਜਨ ੧੭ ੯੮੨ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਾਏ __੯ ੮੬੬ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ੩ ੯੧੯ 

ਕਰਿ,ਕਿਰਪਾ ਜਨ ਲੀਏ ੧੨ ੮੬੫ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ੬ ੧੮੧ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਟਹਲ ਹਰਿ ੩ ੭੦੧ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਡੂਬਦਾ ਪਥ੍ਰੁ ੬ ੧6੩ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ੧੭ ੧੮੩ 

-ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ੧੬ ` ੭੪੪ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ੧੦ ੫੬੩ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ੩ ੧੨੦੮ 
` ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ੫ ੬੭੧ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ __੨ ੮੧੨ 

ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਇਆਲ ੭ ੨੦੫ 

_ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਦਰਿ ੧ ੧੩੨. 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਗੁਰਦੇਵ __੧੨ ੮੬੭ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ੪ ੧੯੩ 



ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ੯ ਇਵ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ __੧੦ ੨੮੯ | ਮਾਂਝ ੫ ਰਿ ੯ ੧੩੪ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ _੧੩ ੨੦੭ | ਸੂਹੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ੧੭ ੭੪੨ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰਿ ੮ ੧੧੮੪ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨੀ ੧੯ ੧੯੨ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰਿ ੧੨ ੬੪੦ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ੧੩ ੨੯੫ . 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਉਧਾਰੇ __੨ ੧੧੮੯੫ | ਮਲਾਰ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ __ ੧੪ ੧੨੭੦ , 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੇ ੧੫ ੨੬੮ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨ ੧੮ ੧੮੪ 

ਭੈਰਉ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ੧ ੧੧੪੭ | ਮਾਂਝ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ੧੬੧੦੫ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ੧੩ ੧੯੬ । ਮਾਂਝ ੫ _`ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਗਲ ___੧੧ ੧੦੪ 

ਮਾਝ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ___ ੧੧ _੧੦੫ | ਸਾਰਗ ੫ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ੭ ੧੨੨੯ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ੯੨੪੦ | ਸੂਹੀ ਫਰੀਦ ___ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਧਸੰਗਿ _ ੧੪ ੭੯੪ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ___ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ੫ ੩੧੧ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ੬ ੧੯੭ 

ਨਟ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ੪ _੯੭੯ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ੧੪ ੮੯੨ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਦੇਵਸੀ __੧੪ ੭੮੭ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ____੧੦ ੧੧੮੩ 

ਆਸਾ ੩ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ _੩ _੪੨੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਗਤਿ 9. 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸੁ ੮ ੬੨੨ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਘਰ ੬ ੮੦੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਾਪ ਦਰਬੂ ੧੪ ੮੦੯ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ੩ ੧੧੯੩ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ _੧੧ 8੭੦ | ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ _ ੪ ੫੬੩ 

_ ਭੈਰਉ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੁਰਖ ੧੮ ੧੧੪੭ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ ੧੯ ੧੯੪ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ __੧੨ ੧੧੮੪ | ਸੂਹੀ ੫ ̀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ___ ੧੯ 2੭8੧ 

ਸੋਰਠ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ੧੮ ੬੨੬ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ _੧੦ ੨੫੦ ̀  

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ___ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ੯੬੭੭ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ੧੯੬੧੫ 

ਮਲਾਰ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ੧੫ ੧੨੭੦ | ਆਸਾ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ___੫ ੩੯੪ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ੧ ੮੨੫ | ਮਾਰੂ ੧ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਰਿ ੧ ੧੦੨੯ 

ਕਲਿਆਨ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ __੨ ੧੩੨੩ | ਆਸਾਂ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ __੧੬ _ ੪੦੫ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ੭ ੧੩੩੯ | ਗਉੜੀ ੫ ____ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੰਧਨ ੧੧ ੧੯੪ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ _੮ _ ੬੮੧ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉਂ ੭ ੧੯੩ 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ___ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੁਆਮੀ _੭ _੫੩੧ | ਮਾਂਝ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਗਤੀ ____ ੧ ੧੦੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ੯੮੯੩ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭੇਟਿਆ __੧੭ ੪੮ 

ਗੂਜਰੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ੧੯੫੦੨ | ਕਲਿਆਨ ੫ ___ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਿਆ ੧੯ ੧੩੨੨ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ੮ ੫੩੮ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲਿਆਂ ੭ _ ੪੬ 

_ਗਉੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ __੮ _੧੮੪ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰੁਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲੇ ___ ੧੫ ੬੨੩ 

ਆਸਾ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _੧੨ ੩੮੩ | ਮਾਝ ੫ ` ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੋਹੂ _੧੭_ ੧੩੬ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ __੨ ੮੧੫ | ਰਉਂੜੀ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ,ਲੇਹੁ __ ੨੯੭ 

ਆਸਾਂ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ ਸਚੁ ੧੪ _੩੯੯ । ਸੋਰਠਿ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ, ੧੪ ੬੨੨ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪, ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸਚੇ ੧੧ ੧੨੫੧ | ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੂ` __੩ _ ੭67 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ __ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ __੧੩ _੩੧੮ | ਕਾਨੜਾ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ` __ ੯ ੧੩੦੩ . 

ਮਾਝ ੫ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ _੯ ੧੩੭ | ਗਉੜੀ ੫ _ _ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੰਭਿ ਲਏ ੧੦ ੧੯੬' 



ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮੁ ਢੌਹੁ __੨__੮੧੦ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗਿ ੭ ੮੦੧ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ੫ ੨੨੩ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ੧੬ ੧੦੭ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ੫ ੮੯੬੬ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ . __੧੭ ੭੮੦ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨਿ __ ੧੩ _ ੩੦ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ੧੦ ੧੧੩੪ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰੁ _੬ ੧੧੩੪ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ੧੮ ੨੦੩ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ੯ ੪੫੩ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ _੧੧ ੧੩੧੨ । 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰਿ __੧੩ ੮੮7 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਿਓ ਦਾਸੁ ___੨ ੮੯੯ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੈ ੧ ੧੭੮ 

- ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਤਸੰਗੇ __ ੧੮ ੪੦੬ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ __੫ ੩੮੮ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਜਨ ੧੮ ੮੬੯ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੀ ਲਾਜ _ ੬ _੮੭੬ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ __੮ _੨੨੪ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਦਾਸ ____ ੨ ੧੨੨੩ 

੬ ੭੯੯ 





ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੋਕ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੧ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 

ਭੈਰਉ ੫ 
ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 
ਬਿਲਵਲੂ ੫ 
ਮਾਰੂ ੫ 

ਭੈਰਉ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

_ ਸੋਰਠਿ ੫ 
ਸੋਰਠਿ ੧ 

ਗਉੜੀ ੧ ਨਾ 

ਆਸਾ ੩ 

ਆਸਾਂ ੩ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ 

ਕਾਨੜਾ ੫ 

ਮਾਰੂ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸੋਰਠਿ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸੋਰਠਿ ੫ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ - 
ਗੋਂਡ ੫ 

ਤਿਲੰਗ ੧ _ 
ਮਾਰੂ ੫ . 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਮਲਾਰ ੧ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 
ਰਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਤਰੈ ਨ ਕੋਇ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਂਰ ੩੧ ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਭਿਸਤਿ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਰੂਣਾ ਮੈ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ 

੨ 
੯ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ _ ੧੦ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਘਟਿ _੧੫ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਤਿਸੁ __੫ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਹ ੧੭ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ __ ੧੩ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭੁ ___੨ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ 2 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭੁ __ ੧੨ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ੧੦ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣੁ ਚਿਤਿ ਨ ੧੧ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪੂਰਨ ੧੪ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ੧੮ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ੧੨ 

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਹੋਈ ੧੨ 

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ੧੧ 

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ੧੮ 

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮੁ ੩ 

ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ੩ 

ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਈ ੨ 

ਕਰੁਣ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ੧੭ 
ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਜਾਤੋ ੨ 

ਕਰਣ.,ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ੨ 

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ __੨ 

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਦਇਆਲ __੫ 

ਕਰਣ ਕਰਾਵੇਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ੧੧ 

ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ੫ 

ਕਰਣੀ ਤੇ ਕਰਿ ਚਕਹੁ ੮ 

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰਹਿ ਸਿਵ __ ੧੦ 

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ __ ੯ 

_ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਮਿਟਹਿ ੧੫ 

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ੧ 

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ __ ੧੪ 

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੈ ਬਿਲਲਾਤਉ _ ੪ 

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਿਲਲਾਫੈ _ ੧੭ 

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਟਿ ੪ 

੪ 
੧ 
੩ 

੧੩੫੩ 

੧੧੦੨ 

੮੧੮ 

੧੩੫੭ 

੧੧੪੯ 

੭੦੬ 

੮੧੩ 

੮੧੩ 

੮੧੫ 

੧੦੦੭ 

੧੧੫੦ 

੨੭੬ 

੬੨੬ 

੫੯੯ 

੨੨੩ 

੧੩੪੩ 

_ ੩੬੩ 

੩੬੩ 

੬੮੯ 

੧੩੦੩ 

੧੦੨੦ 

੧੭੮ 

੬੧੦ 

੧੮੪ 

੬੧੫ 

੧੪੧ 

ਵਿ 

੮੬੭ 

੭੨੨ 

੧੦੦੪ 

੧੦੧੪ 

੧੦੧੧੯ 

੧੨੭੫ 

੧੦੮੩੧ । 

੨੫ 

੯੫੨ 

੯੫੨ 

੨੪੯ 

ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਕਰਣੀ ਲਾਹਣਿ ਸਤੁ ਗੁੜ ̀  

ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ 
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ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਕਾਂਇਆ ਹੌਸ ਥੀਆ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਧੁਰਿ ਮੇਲੁ 

ਮਾਰੂ ੩ -ਕਾਇਆ ਹੰਸੁ ਨਿਰਮਲੂ ਦਰਿ 
ਮਾਰੂ ੧ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਹੁ ਧਾਰੀ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ -- ਕਾਇਆ ਹਾਂਡੀ ਕਾਠ ਕੀ _ 
ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਇਆ ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨਿ ਬ੍ਰਹਮੁ __ 
ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ___ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨਿ ਬ੍ਰਹਮੁ 

ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਇਆ ਕੁਸੁਧ ਹਉਮੈ ਮਲੁ 
ਸੋਰਠਿ ੧ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਜੇ ਥੀਐ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ 

ਮਾਝ ੩ ਕਾਇਆ ਕਚੀ ਕਚਾ ਚੀਰੁ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ 
ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ 
ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਅਪਾਰਾ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਕਾਂਇਆ ਕੰਚਨੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾ 
ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

੧੭ 

ਬਰ 
=ਦੇ 

੧੦ 

੧੬ 

੧੦. 

੧੯ 

੧੦ 

੧੮ 

੧੫ 

੧੯ 

੩ 

੧੪ 

੭੫੪ 

੭੫੪ 

੭੫੪ 

੧੧੫ 

੯੧੧ [ 

੯੯੦ | 

੫੯ 

੭੭੩ 

' ਤਕ 

੧੦੬੮ 

੯੦੮ 

੩੧੭ 

੧੧੭ 

੧੩੯ 

੫੧੦ 

੫੭੯ 

੯੫੪ 

੧੦੬੫ 

੧੦੨੮ 

੧੩੬੮ 

੧੦੫੯ 

੯੫੨ 

੧੧੬੦ 

੧੧੪੫ 

੬੩੬ |. 

੬੬੨ 

ਹਰ 

੯੧੧ 

੧੦੬੪ 

੧੦੫੯ 

੫੮8 

੫੮੫ 

੧੦੬੪ 

` ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਅੰਦਰਿ ੮ _੩੦੯` 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ ̀_ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ੨ ` ੫੧੪ 

ਕਾਇਆ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹੁ ਨ 
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਰਾਇਆ 
ਕਾਇਆ ਕਾਰੁ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਣਿ ਅਤਿ 
ਕਾਇਆ ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ 
ਕਾਇਆ ਕਾਮਣਿ ਜੇ ਕਰੀ 

ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਹੈ ਕੁਮਲਾਣਾ 

ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਫੁਲ ਗੁਣ 
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੧੩ 

ਕਾਇਆ ਬਹ ਥੰਡ 

੧੦੪੫ 

ਕੀ 

੯੮੫ 

2-ਵੌੜੋ 

੭੫੪ 

੭੫੪ 

੨੧ 

` ੧੫੬ 

੧੮੫੧ 

੭੯੧ - 

੧੦੮੪ 

੯੬੮ 

੯੩੯ 

੫੬੫ - 

੫੬੬ 

੧੧੧੪ ` 
੧੦੩੯ 

'ਤੇ 

੧੧੯੬ 
੧੨੨੯ 

੯੦੭ 

੧੧੯੧ 

੯੧੦ 

੧੦੫੨ 

੧੦੨੧ 

੧੩ ੧੩੨੩ _ 

_੯ ੧੩੩੬ 

੯ ੧੦੩੩ 

੪ 

੪ 

੧੫ 
੧ 

੧੬ 
੧ 

੭੨੦ 

੩੬੮ 

“ ਇਹ 

੮੦੦ 

'੧੩੩੬ 

੧੦੮੧ 

੧੪ ੬੯੫ 



ਕਾਸੀ ਤੇ ਧੁਨਿ ਊਪਜੈ 
ਕਾਸੀ ਫੂਟੀ ਪੰਡਿਤਾ 
ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ 

ਕਾਹੂ ਉਦਿਆਨ ਭੂਮਤ 
ਕਾਹੇ ਏਕ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤੂ __` 
ਕਾਹੂ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਹੀ 
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ 
ਕਾਹੂ ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਰਿ ਹੋ 
ਕਾਹੂ ਹੋ ਡੰਡ ਧਰਿ ਹੋ 
_ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ 

ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੁਝੁ ਇਹੁ ਮਨੁ 
ਕਾਹੇ ਕਉਂ ਮੂਰਖ ਭਖਲਾਇਆ 
ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ 

ਕਾਹੇ ਕੀਜਤੁ ਹੈ ਮਨਿ ਭਾਵਨੂ 

੧੭ ੧੦੬੬ 

੪ ੫੨੬ 

੩ ੫੨੬ 

੧੧ ੧੩੮੩ 

੮ ੬੨੩ 

੧੪ ੩੪੫ 

੧੧ ੭੧੮ 

੧੦ ੧੨੫੨ 

੧ ੧੦੨੨ 

੮ ੧੨੬੩ 
੧੧ ੧੩੨੩ 

੧੧ ੮੫੭ 

੧੧ ੮੫2 

੧੧ ੩੨੬ 

੧੪ ੨੫੩ 

੧੮ ੩੭੯ 

੧੫ ੮67? 

੨ ੨੮੬ 

੧੬ ੨੧੩ 

੧੬ ੨੧੩ 

੧੭ ੪੮੫ 

੧੯ ੯੩੯ 

੧੦ ੧੮੮ 

੪ ੧੩੭੬ 

੬ ੧੧੦੪ 

ਕਹੇ ਨ ਖੰਡਸਿ ਅਵਗਨੂ 
ਕਾਹੇ ਨ ਬਾਲਮੀਕਹਿ 

ਕਾਹੂ ਪਹਿ ਰਾਜੁ ਕਾਹੂ ਪਹਿ 
ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗਿ 

ਕਾਹੂ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਂਰੈ ਆਪੈ 
- ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਤ 

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ 

ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਜੀਵਤ 

ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋ ਪਿੜ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰਤਿ 

ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਜੂਆ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੀਆਇਹ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ _ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਟਿਕ 

__ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਬ ਚੋਰਾਏ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰੁ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਇ ਬਾਪ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਿ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਦਿ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ 

_ਕਾਰੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਹਿ 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ 
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੯੧੪ 
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੯੧੪ 

੯੧੪ 
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`_ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਲਪਟਿ ਸੰਗਿ __ ੩ _੯੧੪ 
ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੂ ੨ ੧੫੬ | 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ੯ ੨੮੭. 
ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ___ ਕਾਹੇ ਭਈਆਂ ਫਿਰਤੋ __ ੧੧ ੬੫੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩,੧ ਕਾਹੇ ਭੀਖਿਆ ਮੰਗਣਿ ੬ ੯੫੩ 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਕਾਹੇ ਭ੍ਰਮਤ ਹਉ ਤੁਮ 2 ੫੩੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਹੇ ਭੂਮਿ ਭੂਮਹਿ ਬਿਗਾਨੇ ,੨ ੮੯੬ 
ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਕਾਹੂ ਮਹਿ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ __੧੯ ੪੭੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂ ਡੋਲਤਾ ੧੭ ੯੫੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਮ੍ਰਨ ਹਰਿ ਨ ੬ ੯੭6 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਕਾਹੇ ਮਾਲੁ ਦਰਬੁ ਦੇਖਿ ੧੭ ੧੧੮੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਭਰਮੀਜਾ ਪ .੯੧੪ 
ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ, ਗਰਬੂ ਕਰਤ ਹਹੂ ੧੯ ੬੯੨ ̀ 
ਧਨਾਸਰੀ ੯ ____ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ. . _੧੫ ੬੮੪ 
ਗੂਜਰੀ ੫ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ੯.. ੧੦ 
ਗੂਜਰੀ ੫ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ` ੨. ੪੯੫ 
ਕਾਨੌੜਾ ੫ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਹਿ ਮਗਨੌਰੈ __੧੪ ੧੩੦੪ | 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ __ਕਾ ਕਉ ਦੁਰੋਉ ਕਾ ਸਿਉ _ ੧੮ ੮੨੭ | 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਕਾ ਕੋ ਜਰੈ ਕਾਹਿ . ੧੭ ੩੨੯. 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ___ ਕਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾ ਕੋਂ ੧੪` ੩੩੪. 

`_ ਸਾਰੰਗ ੯ ਕਾਂ ਕੋ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪਤਿ ੧੩ ੧੨੩੧ 
ਗਉੜੀ ੫ ` ਕਾ ਕੀ ਮਾਈ ਕਾ ਕੋ - ੬ ੧੮੮ 
ਗਉੜੀ ੫` ਕਾ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ੬ ੨੫੩ 
ਸਾਰੰਗ ੯ ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੂਤ ਬਨਿਤਾ _੯-੧੨੩੧ 
ਆਸਾਂ ਕਬੀਰ __ ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੁ ਕਾ ਕੋ. _੨ ੪੭੯੮ 

_ ਗਉੜੀ ੫ ____ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ੧੨੨੬੨ 
_ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ___ ਕਾਗਉ ਹੋਇ-ਨ ਊਜਲਾ ੧੬ ੧੦੮੯ 

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ____ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੂਜਾ ਪਿਰਾਨੀ _੧੨ ੭੯੨ 
ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ __ ̀  ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢੋਲਿਆ . _ ੧੩. ੧੩੮੨ 
ਸਲੌਕ ਫਰੀਦ __ਕਾਂਗਾਂ ਚੂੰਡਿ ਨ ਪਿੰਜਰਾ ੧੪ ੧੩੮੨ 
ਮਲਾਰ ੧ ਕਾਗਦ ਕੋਟੁ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ - _` ੧ ੧੨੭੪ 
ਜਪੁ ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ _੫ . _ਤ' 
ਰਾਮਕਲੀ ੧__:` ਕਾਗਦੁ ਲੂਣੂ ਰਹੈ ਪ੍ਰਿਤ __, ੧੩ ੮੭੭. 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸਟਾ ੪ ੨੩੯ 
ਮਲਾਰ ੫ ਕਾਗ਼ਰ ਨਾਵ ਲੰਘਹਿ _____ ੭ ੧੨੬੭. 
ਮਾਰੂ ੧ ਕਾਚੀ ਸਉਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੈ __-੧੯ ੧੦੩੨ 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ _:- _ਕਾਚੀ ਸੁਰਸਉਂ ਪੇਲਿ ਕੈ ੧੧ ੧੩੭੭ 

ਕਾਚ ਕੋਟ ਰਚੰਤਿਤੋਸ਼ੰ- __`` ੪ ੧੩੫੪ 
-ਆਸਾਂ ੫ 

। ਮਰ ਵਾਰ ੫ . 

ਆਸਾ ੫ ਕਾਚ ਗਗਰੀਆ, ਅੰਤ 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰਿ ਸਰਪਰ 
ਆਸਾਂ ੧ ਕਾਚੀ ਗਾਂਗਰਿ ਦੇਹ 

ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ___ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰਿ ਨੀਰੂ ਪਰ੍ਤੂ ਹੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਨ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਕਾਚੀ ਢਹਗਿ ਦਿਵਾਲ 

ਸਵਯੇ ੫ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਫੁਨਿ, 
ਸੂਹੀ'ਪ ਕਾਂਚੀ ਦੇਹ ਮਾਨੂਖ ਅਭਿਮਾਨੀ 
ਸੂਹੀ ੫ ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ 

ਧਨਸਰੀ ੩ ___ ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹਿ ਮੂਰਖ 
ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਫੁਨਿ ਆਵੈ ਜਾਏ 
ਆਸਾ ੫ ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾਢਿ 
ਮਾਰੂ ੧ ਕਾਚੀ ਪਿੰਡੀ-ਸਬਦੁ ਨ 

ਸਾਰਗ ੫ ਕਾਚ ਬਾਦੇਰੈ ਲਾਲੂ ਖੋਈ ਹੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਚੇ-ਭਾੜੇਂ ਸਾਜਿ ਨਿਵਾਜੇ 

ਆਸਾਂ ੫ ਕਾਚੀ ਮ੍ਟਕੀ ਬਿਨਸਿ 
ਮਾਰੂ ੫ ਕਾਜੁ ਉਆ ਕੋ ਲੇ 
ਤਿਲੰਗ ੧ _____ਕਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ 

ਗਉੜੀ ੧ __ _ ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਭੇਖ ਫਕੀਰਾ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ___ ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕਾ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ 

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ___ ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੁ ਕਾਇਆ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ. 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਜਿ ਤੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀ 

ਗਉੜੀ ੫ “ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਇ _ _ 
ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ___ ਕਾਜੀ ਬਕਿਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ - 
ਆਸਾ ਕਬੀਰ ___ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬਨਿ ਨਹੀ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਕੀਜੀ ਮੂਲਾਂ ਹੋਵਹਿ- 

ਕਾਜਰ੍ ਕੌਨ ਮਹਿ ਭਈ _ 

ਦਹੀ << ਸਿ ੯ - =ੇ 

੧੬ ੧੦੧੨ 

੧ਥੈ ੧੨੦੩ 
` ੧੮ ੮੮3 

੧੧ ੩੭੪ 

੧੭ ੧੦੧੭ 

੧੮ - 2੨੨ 

੬ ੪੮੩ 

`_ ੯ ੨੨੭ 
੧੦ ੧੧੦੦ 

੧੩ ੬੬੨ 
੧ ੧੧੬੦ 

੧੪ ੯੫੧ 
੬ ੮੮2 

੧੨ ੨੩੮ 
੧੫ ੪22. ̀ 

੧੭ ੧੯੨ 
੧੫ ੨੭੦ 

੫ ੪੮੦ 
੨ ੧੧੬੯ 

੧੯ ੧੧੬੫ 
੮ ੧੧੬੬ 

` ੪ ੩੮੪ 
੧੦ -੧੦੯੪ 



ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਬਸਤ੍ਰ 

_ਕਾਨੀ ਕੁੰਡਲ ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ 

੨ ੩੮੫ 

੮ ੨੨੫ 

੧੦ ੨੨੭ 

੭ ੧੩੪੮ 

੧੦ ੨੪੪ 

੪ ੩੭੪ 

੪ ੧੧੬੫ 

੧੦੭੧ 

`_ ੯ ੧੨੪੩ 

੨ ੧੦੮੮ 

੧੩ ੧੧੮੭ 

੧੫ ੨੩੦ 

੬ ੪੯੬ 

੧੮ ੧੦੧੨ 

੧੭ ੧੩੩੭ 

_ ੧੯ ੩੩੫ 
੧ ੬2੧ 

੧੬ ੧੨੩੦ 

੮ ੨੧੨ 
੧੬ ੩੮੮ 

੧ ੩੮੪ 

੧੨ ੫੮੩ 

. ੧੨ ੧੦੮੫ 

੧੩ ੧੦੨੨ 

੭ ੯੩੯ 

੧ ੭੦6 

੧੬ ੫੦੧ 

੨ ੨੨੩ 

੧੦ ੪੦੫ 

੮ ੧੩੪੧ 

੧੬ ੫੪੬ 

੯ ੫੧ 

੨ ੧੦੮੧੪ 

੧੬ ੩੮੮ 

ਗੁਤੀ _੧੨ ੧੧੧੧ 
੪ ੧੨੫੭ 

੨ ੧੩੪੫ 

੨_ ੩੫੨ 



ਕ ਕੁੱਧ ਅਤਿ _____ (੨੬੩) ਕੁ ਨੈ 
ਮਾਰੂ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦ-ਪਰਹਰੀਐ __੩ ੧੦੮੬ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ੭ ੧੩੦੫ 

ਆਸਾ ੫ _ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ _੧_ ੪੦੩ | ਸਾਰਗ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰਹਰੀਆ __੧੯ ੧੨੨੫ 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ੧੩ ੨੬੯ | ਮਾਝ ੫ ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ____ ੧ ੧੩੬ 
ਸਵਈਏ ੨ ਕਲ _ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸਿ _੧੨ ੧੩੯੨ | ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਬਿਆਪੈ __ ੧੭ ੫੪੩ . 
ਗੋਂਡ ੫ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ _ ੩ ੮੬੯ | ਮਾਝ ੩ ___ ਕਘੁ ਕੋਧੁ ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ੯੧੨੯ 

ਗੋਂਡ ੫ ਕਾਮੁ ਕੋੋਧੁ ਇਸੁ`ਤਨ ਤੇ ਮਾਰਿ _ ੧ ੮੬੬ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਠਾੂ ਨ ੧੩ ੧੩੪੭ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਿ ਕਬਹੁ ___- ੧੩ ੩੪੩ 

ਮਾਰੂ ੧ ਕਾਮੁ ਕੋਧ ਪਰਹਰੁ ਪਰ ਨਿੰਦਾ _ ੧੪ ੧੦੪੧ _ 

ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੈ ਬਿਖੁ ੧ . ੧੫੩ 
ਬਿਲਵਾਲੂ ਵਾਰ ੪ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਕਰਾਲੂ ੫ ੮੫੪. 

ਗਉਂੜੀ ੯ ਕਾਮੁ ਕੋੋਧੁ ਸੰਗਤਿ ੧ ੨੧੯ ੧---ਕਾਮੁ-ਕੋੋਧੁ ਬਿਖੁ ਅਗਨਿ ੮ ੯੪੩ 

ਮਾਰੂ ੩ _____ ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਸਬਲ ਸੰਸਾਰਾ ___ ੯ ੧੦੬੦ | ਕਾਨੜਾ ੪ ____ਕਾਂਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ - ___੫ ੧੨੯੬ 
ਗੂਜਰੀ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ੬ _ ੫੦੮ | ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ _ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁ ਕਾਢੀਲੇ ੧੧ ੯੭੧ 
ਭੈਰਉ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ੯ ੧੧੪੭ | ਬਸੰਤੁ ੧ ____ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਬਜਰੁ _. _- ੮ ੧੧੮੭ . 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ੨ ੯੩੨ | ਗਉੜੀ ੧ . _ .ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁੰ ਭੂਖ ੪ ੨੨੪' , 
ਮਾਰੂ ੧ `_ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੋਲੀ ੧੧ ੧੦੨੨ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪,੫ -ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ̀. _ ੧੨ ੩੧੫ 
ਸਲੋਕ ੩ _ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਚੋਲੜਾ_ . ੧੧ ੧੪੧੪ | ਮਾਰੂ ੩ _`___ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਭਰੇ ਹਮ ̀_; ੧੩ ੧੦੪੮ 
ਆਸਾ ੧ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਕਪਟੁ ੨ ੪੩੭ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ- _ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ____੧੩ ੩੩੮" ` 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿ ਅੰਧ ੧੦ ੬੮੩ | ਗੂਜਰੀ ੫ _`__ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ੧੫ ੪੯੬ 

ਮਾਝ ੫ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰਿ ਕਾਟੇ _੭ _੧੦੮ | ਗਉੜੀ ੧ - __ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਾਇਆਂ ਮਹਿ ੩ ੧੫੩ 
ਬਸੰਤੁ ੫ ਕਾਮ ਕੋਧ ਗੁਰ ਸਬਦਿ `੧ ੧੧੮੪ ] ਆਸਾ ੫ __ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ _੩ _ ੩੭੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ੧੮ _੮੭੯ | ਰਾਮਕਲੀ ਰਵਿਦਾਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆਂ ਮਦ_ਮਤਸਰ _੧ ੯੭੪ 
ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ____ .--੧੯ ੧੧੦੫ | ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ _ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ੪ ੯੭੧ 
ਗਉੜੀ ੧ ___ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜੀਅ ਮਹਿ _. ੧੧ ੧੫੨ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਲੈ ੨ ੪੮੩ ' 
ਸੋਰਠਿ ੯ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜਿਹ ਪਰਸੈ _੧੮ ੬੩੩ | ਟੋਡੀ ੫ ____ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੋਹ ਕੂਪਿ ੬ ੭੧੫ 
ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਜਲੈ ਸਭੂ ੧੩ ੧੦੬੨ | ਗਉੜੀ ੯ ___ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸਿ ੫ ੨੧੯ 
ਸਾਰਗ ੫ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਝੂਠੁ ਤਜਿ ਨਿੰਦਾ ੫ ੧੨੦੬ | ਮਲਾਰ ੫ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ੪ ੧੨੬੯ 

ਮਲਾਰ ੪ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਡੂਬੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ___੬ ੧੨੬੫ | ਸਿਰੈਰਗੂ ੫ ̀ __ ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ __--੧੨ _ ੭੦ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤਨਿ ਵਸਹਿ ___ ੧੬ - ੨੪ | ਗੋਂਡ੫ ____ ਕਾਮਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਹਿ ਉਨਮਾਦ ` ੪ ੮੬੭ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ.9,੩ _ਕਾਮ ਗ੍ਰੋਧੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ __`__, ੧੩ ੧੨੪੫ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਿਸੁ ੩ ੧੩੩੮ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ __ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਹੰਕਾਰਾ __ ੮ _੮੨੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ̀__ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮਦਿ ਸਦ ਹੀ . .੧੦ ੮੯੯ 

- ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਉ _ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਤਿ ਜਰੈ _ ੧੪ ੧੨੫੨ | ਸਿਗੰਰਾਗੁ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦਿ ਬਿਆਪਿਆੰ __੭ ੫੦7 

ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ __ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕੇ _`__ ੧੮ ੧੧੨੩ | ਸਵਯੇ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ੧.੧੩੮੯ 
ਬਸੰਤੁ ੫ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਗਈ ੧੩ ੧੧੮੪ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ੧ ੮੧੮ 
ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ _ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਦੁਇ ਕੀਏ ੯ ੯੬੯ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ੧ ੫੨੩ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਦੁਇ ਕਰਹੁ ੩ ੧੧੭੧ | ਸਲੋਕ ੩ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁ ਹਿਰਿ `੫ ੧੪੧੪ 

_ ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਦੁਇ ਭਏ ੧੫ ੩੩੩ | ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮਨੁ ਦੂਜੈ ੮ ੧੦੫੮ 
ਗਉੜੀ ੪ ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ੮ ੧੩ | ਆਸਾਂ ੧ ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਮਨਿ ਮੋਹੁ ੧੬ --8੪੧੪' 

ਗਉੜੀ ੪ - ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ___. ੬ ੧੭੧ | ਬਸੰਤੁ੫ . ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮਨੁ ਵਸਿ _ ੧੭ ੧੧੯੨ 

_ ਕਲਿਆਨ 8 ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਨਗਰ ਮਹਿ ੧੮ ੧੩੨੫ | ਮਾਰੂ ੧ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੈ ਗਰਦਨਿ ੨ ੧੦੪੦ . 



ਜਰ _ ਕਾ ਰੋਹ ਲਓ ੧੩. ੧੭੮ | ਭੈਰਉ ੫ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮਨੂ ____ ੧੩ ੧੧੪੩ 
'..ਹਫੜਾ ਵਰ ਖੜ ਜਾਮ ਕੋਹ ਲਤ ਅੰਤਰ ` ੧ ੫੫੦ ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਰਤੁ ਨਿੰਦਾ __ ੧੬ ੮੨੦ 

ਨਟ੫ . ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਖੰਡ ਖੰਡ ___%੮ ੯੭੯ | ਸਵਈਏ ੩, ਭਿਖਾ _ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸਿ ਕਰੈ ੧੬ ੧੩੯੫ .. 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ ̀_ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਫੋਡੀਐ ੩ ੫੧੯ | ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ __ ਕਾਮੁ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੂ ___ ੧੫ ੧੧੬੧ 

_ ਸੋਰਠਿ ੫ `ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ੯ ੬੧੭ | ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਮੁ ਚਿਤੈ ਕਾਮਣਿ ੧੯੨੨੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਕ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ _੫ ੯੧੫ | ਆਸਾਂ ਕਬੀਰ ___ ਕਾਮ ਚੋਲਨਾਂ ਭਇਆ __ ੩ ੪੮੩ 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫. ਕਾਮ ਕ੍ਧ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ ੧੩ ੫੨੯ | ਵਡਹੰਸੁ ੧ __- ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ ___ ੬ ੫੮੨ 
ਆਸਾ ੫ ___ _ ਕਾਮੁ ਰ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਿਆਗੂ,._ __ ੧੯ ੪੦੮ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਕਾਮਣਿ ਇਛ ਪੁੰਨੀ _੧੮ ੫੮੨ 

੬ < ਲਾ 

`_ਆਸਾ੫ ___ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਜਿ ਗਏ __ ੧੪. ੪੩੧ | ਗਉੜੀ ੩ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੇਧੀ' ੩ ੨੪੫ 
ਕਾਨੜਾ ੫ ਕਾਮਿ੍ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਬਿਆਪਿਓ`__ ੧ ੧੩੦੪ | ਸਿਰੰਰਗੁ ੧ __ ਕਾਮਣਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ___੫ _੫੬ 
ਸਿਰੀਰਗੁ ੫ __ ਕਾਮੁ ਰ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਬਿਸਿਆ _` ੬ _੪੬ |ਆਸਾਂਤ `ਕਾਮਣਿ ਗੁਣੂ ਨਾਹੀ ਬਿਰਥਾ __੧੭ _੪੩੯ 
ਸਵਈਏ ੩, ਸਲ੍ਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤੂ. ੪ ੧੩੯੬_ | ਮਾਝ ੩ ਕਾਮਣਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰਿ , ੪ ੧੨੩ 

ਲੀ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ _੧੪ ੧੧੧੮ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ___ ਕਾਮਣਿ ਤਉ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰਿ 9/ ੮੮ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ੧੦ _੬੧੪ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਕਾਮਣਿ ਦੇਖਿ ਕਾਮਿ ਲੋਭਾਇਆ ੧੩ ੧੩੪੨ 

__ ਆਸੀ,8 ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨ _ ੮ _੩੬੬ | ਸੂਹੀ ੩ ਕਾਮਣਿ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ੧੩ ੭9੦ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਕੁ ਮੋਹੁ ਸੰਗਿ ___੧੩ ੩੧੮ | ਗਉੜੀ ੩ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹੁ ਭੂਲੀ _____ ੧੫ ੨੪੪ 

` ਸਵਈਏ ੪, ਗਯੰਦ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜਣ ̀_ ੯ ੧੪੦੩ | ਗਉੜੀ ੩ ਕਾਮਣਿ ਪਿ੍ਰ ਪਾਇਆ ਜੀਊ ੬ _੨੪੫ 
`ਬਸੰਤ੫ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜੀਤਹੁ __੧੩ ੧੧੮੫ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰ ਮਨੂੰ ਮਾਨਿਆ €' 1੬੯ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਭਜੋ ੧੧੨੪੧ | ਮਾਝ ੩ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ੫੧੨੭ 
ਸੂਹੀ ੫ _____ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ _ ੧੮ _੭8੦- | ਗਉੜੀ ੩ ਕਾਮਣਿ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ __ ੧੦ ੨੪੫ 

_ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੪ _ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਿਤ ੫ _੯੮੪ [ਸੂਹੀ ੩ __. ਕਾਮਣਿ ਮਨਿ ਸੋਹਿਲੜਾ ੧੭9੨ 
_-- ਗੈਂਡ ੫ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ਨ _ ੭ ੮੬੮ [ਸੂਹੀ ੩ _____ ਕਾਮਣਿ ਰੰਗੁ ਤਾ ਚੜੈ _,. ੧੪ ੭੫੬ 
`ਮਾਰੂ੫ _____ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਿੰਵਾਰੇ __ ੯ ੧੦੦੦ | ਗਉੜੀ ੩ __ ਕਾਮਣਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ੭ ੨੪੪ 

` ਭੈਰਉ ੫ _ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੇ ਲੋਭ ਮੋਰਿ ਬਿਆਪਿਆ 9 ੧੧੪੯ | ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ __੧੪ ੧੫੫ 
ਮਾਰੂ ੫ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਸੋਹਿ-- __ ੧੭ ੧੦੦੧ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਕਾਮਣਿ ਵਡਭਾਗੀ ਅੰਤਰਿ ੬ ੫੬੮ 

` ਸੂਹੀ ੫ _____ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਬਾਧਾ __ ੭? ੭੪੧ | ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ _____ ੧੧ ੧੪੩੦ 
` ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ - ̀ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਂਭੂ ਮੋਹੁ ਬਿਬਰਜਿਤ _੩ ੧੧੨੩ | ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਮਿ ਦਾਮਿ ਚਿਤੁ ਪਰ ਵਸਿ __੨ ੨੨੬ 
ਆਸਾ ੫ _`'_. ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਂਭੁ ਮੋਹੁ ਮਿਟਾਵੈ _ ੧੪ ੩੭੭ | ਮਾਰੂ ੫ ____ ਕਾਮਹੇਨੁ ਸੋਹੀ ਦਰਬਾਰੇ .-੫ ੧੦੭੯ 
ਗੂਜਰੀ ੫ __ .' ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੂਠੇ ੯ ੫੦੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਮਧੇਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ____੫ ੨੬੫ 

_ ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ _' ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ __ ੧ ੮੦੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ _੫ ੮੯੮ 
_ ਗਉੜੀਪ੫ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਮਨੂ ___੬ ੨੧੦ | ਆਸਾ ੫ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੇ ਸੋ ੧੧ ੩੭੬ 

ਭੈਰਉ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ ___ ੯ ੧੧੫੧ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ ____ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਸੇ ਜੰਜਾਲ __੮ ੬੭੬ 
ਸਾਰਗ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਤਸ __ ੧੮ ੧੨੧੦ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਕਾਮੁ ਨ ਕਰਹੀ ਆਪਣਾ ___ ੧੩ ੩੨੦ 
ਸਾਰਗ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਤਸਰ __੧੬ ੧੨੨੩ | ਬਸੰਤੁ ੧ ਕਾਮਨਿ ਚਾਹੇ ਸੁੰਦਰਿ ੧੨ ੧੧੮੭ 
ਮਾਰੂ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਾਤਾ __੧੭ ੧੦੦੪ । ਗਉੜੀ ੪ ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ____ ੧੨ ੧੬੪ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ੧੮ ੧੯੪ | ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ __ ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ੧੯ ੪੬੮ ̀ 
ਆਸਾ ੫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਨ ੧੭ ੪੦੮ | ਸਾਰੰਗ ਪਰਮਾਨੰਦ _ਕਾਮੁ ਨ ਬਿਸਰਿਓ ੬ ੧੨੫੩ 

ਮਲਾਰ ੫ ____ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਨ ਤੇ ੧੩ ੧੨੭੧ | ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ __ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ੧੬ ੧੧੬੪ 



ਕਾਮਿ ਸ੍ਰਿਧਊਂ ਰਹੈ ਰ __ ਗਲਿ ਦੈਤਿ ਸੰਘਰੋ __ 

ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਮਿ ਬਿ੍ਰੂਧਉ ਰਹੈ ___ 
ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁੰਚਰ ੧੨ ੧੧੬੦ 
ਭੈਰਊਪ _ ਕਾਮ ਰੋਗਿ ਮੈਗਲੂ ਬਸਿ ੧੬ ੧੧੪੦ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ਸਧਨਾ _ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾ ਕੀ __੧੫ ੮੫੮ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ __੧੩ ੩੦੪ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ___ ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ___੬ ੬੭੨ 
ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ. __ ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ੧੩ ੬੯੫ 
ਬਿਹਰੜਾ ਵਰ 8; ਮਰ : ਕਾਯਾਂ ਲਾਹਣਿ ਆਪੁ ਮਦੁ ੭ ੫੫੩ 
ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪,੧ ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ੪ _੯੧ |ਆਸਾਪ੫ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ੪੦7 
ਆਸਾਂ ੧ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ੧੭ ੪੧੧ | ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ _੬੯੪ 
ਮਾਰੂ ੩ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ___੧੩ ੧੦੫੦ | ਰ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚ ਕੀ ੨ _ ਪੈਨ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਸਿਰਿ ਧਣੀ __੧੦ ੯੩੬ | ਮਾਰੂ ੧ ਕਾਲੀ ਹੂ ਫੁਨਿ ਧਉਲੇ ਆਏ ੧੦੨੭ 
ਮਾਝ ੫ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ __ ੬ ੧੦੬ | ਸੂਹੀ ਫਰੀਦ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਕਿਤ ਗੁਨ __੧੨ ੭੯੪ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਕਾਰ ਕੂੜਾਵੀ ਛਡਿ __ ੪ ੧੦੯੯ | ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਅਉ ੧੧ ੧੪੩੦ 

ਭੈਰਉ ੫ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ੧੩ ੧੧੫੨ | ਸੂਹੀ ੫ ਕਾਲੂ ਕੰਟਕੁ ਜਮੁ ਤਿਸੁ 9 28੨ 

ਮਲਾਰ ੫. ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ੨ ੧੨੭੧ | ਆਸਾ ੧ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ੧੦ ੪੧੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਕਾਰਜ਼ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਅਨੂ ___ ੧੭ ੯੫੭ | ਸੂਹੀ ੩ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਸਮਾਣੇ ___ ੩ _੭੬੯ 
ਮਲਾਰ ੫ ਕਾਰਜੁ ਸਗਲ ਅਰੰਭਿਓ ੧੭ ੧੨੬੬ | ਗਉੜੀ ੫ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਲੋਕੁ ਮੋਹੁ ੮ ੨੪੯ 

ਸੋਰਠਿ ੫ . ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ੧ ੬੨੯ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉ ੯੪੦ 
ਆਸਾ ੫ _ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਿਧਿ ੨ ੩੯੯ | ਆਸਾ ੫ ਕਾਲ ਕੈ ਫਾਂਸਿ ਸਕਤ ੧੧ _ ੩੯੦ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ੧੮ ੮੨੬ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾਂ ਕਦੇ ਨ ੯੩੪੩ 

_ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਾਰਜੁ ਸਾਢੇ ਤੀਨਿ ਹਥ _ ੬ ੧੩੭੬ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਕਾਰਜੁ ਸਤਿਗੁਰਿਆਪਿ ___ ੧੯ ੮੦੬ | 

ਬਿਲਵਲ ਵਾਰ ੪,੩ ਕਾਰਜ ਸਿਧਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ੨ ੮੫੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ___ ਕਾਰਜੁ ਸੀਧੈ ਰਿਦੈ ਸਮ੍ਰਾਲਿ __ ੧੪ ੮੩੧ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ____ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿਆ _____ ੫ ੬੨੭ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੀਅਹਿ ੧੮ ੪7੭ 

ਮਾਝ ੫ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿ ਲੇ ੧੨੧੩੨ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਗਲੇ ਤਨ ਕੇ _ ੧੫ _੯੦੦ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪ੍ਰਭੁ ੧੬ ੯੧੩ | ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਿਹਵਾ ੧੦ ੨੨੭ 
ਆਸਾਂ ੫ ਕਾਰਜਿ ਕਾਮਿ ਬਾਟ ___ ੯ ੩੮੬ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ _ ੬ _ ੫੬੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਰਜੁ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਪੂਰਾ ____੧੪ ੮੯੬ | ਮਾਰੂ ੧ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ੧੫ ੧੦੨੦ 

ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ ` ੬ ੯੧ [ਟੋਡੀ੫ ____ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ _੫ _੭੧੪ 
ਸਵਯੇ ੫ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਮਰਥ ੮ ੧੩੮੭ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ___ ਕਾਲੂ ਜਾਲੂ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ _੯ _ ੭੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤਿ _੧੫ ੯੬੪ | ਗਉੜੀ ੧ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ___ ੧੮ ੨੨੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ੮ ੮੮੫ | ਜੈਜਾਵੰਤੀ ੯ ਕਾਲੁ ਤਉ ਪਹੂਚਿਓ ੧੫ ੧੩੫੨ 
ਭੈਰਉ ੩ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ੪ ੧੧੫੪ | ਬਸੰਤੁ ੪ ਕਾਲਿ ਦੈਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ੧ ੧੧੭੮ 



ਕਾਲੂ ਨ ਆਵੈ ._ ਤਟ ਕਿਉ ਨ ਮਗੰਜੈ 



ਕਿਉਂ ਨ ਮਿਲਿ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਕਿਉ ਨ ਮਿਲਹਿ ਕਾਟਹਿ ਮਨ! 
ਮਾਝ 8 ਕਿਊਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲੈ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਐ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ____ਕਿਉ ਪਇਆਲਿ ਜਾਇ 
ਆਸਾ ੪ -_ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਜਿਤੁ 

ਆਸਾ ੩ ਕਿਉਂ ਪਾਇਨਿ੍ ਡੋਹਾਗਣੀ 
ਗਉੜੀ ੫ ਕਿਉ ਪੇਖਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਵਣ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਇਹੁ ਲਾਲੂ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨੈ ਤੇ 
ਗਉੜੀ ੧ ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀ 

ਗਉੜੀ ੫ ਕਿਉ ਭੂਮੀਐ ਭੂਮੁ ਕਿਸ 
ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਕਿਉ ਮੇਟੈ ਗੋ ਛਾਛਿ ਤੁਹਾਰੀ 
ਸਿਰੀਰਾਗ ੫ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬੇਸਾਰੀਐ 
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੭੯੨ | ਬਿਲਾਵਲੂ ੧ ਖਸ਼ਟੀ ਖਟੂ ਦਰਸਨ 

੧੨੭੫ | ਗਉੜੀ ੫ ਖਸਟਮਿ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਹ ਕਹਹਿ 
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੧੦੨੯ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਖਸਮੁ ਧਿਆਈ ਇਕ ਮਨਿ 
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_੩੭੨ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਖਸਮੁ ਪਛਾ ਣਹਿ ਆਪਣਾ 
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੧੩੮੨ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਓਹਾ ਚੰਗੀ 
੧੩੮੦ | ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ 

੧੧ 

੧੪੩੦ 

` ੩੪੫ 

੮੩੯ 

੨੯੭ 

੧੪੩੮ 

੧੪੩੮ 

੭੪ 

੭੨ 

੩੪੦ 

੧੪੮ 
੧੪੮ 

੨੪ 
੩੬੩- 

8੭9 
੪੭70 

੧੧੪੧ 

'੮੭੨ 

੧੧੮੩ 

੩੬੦ ' 

੯੩੭' 
੩੫੦ 
_੩੮ 
੪੮੦ 
੧੯੫ 

੭੯੨ 

੧੨੮੬ 
੧੨੮੬ 

_ 8੭੧ 

੧੨੮੬ 
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`ਮਰੂ੧ ਖਸਮ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ 
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ਮਲਾਰ ੧ _ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੀਏ ਰਸ 

ਮਲਾਰ ੧ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਖੁਆਰੀ 
ਮਾਰੂ ੫_____ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਦੂੰਨੀ ਚਿਤੁ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ ਖਸਮੁ ਵਡਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਖਖਾ ਇਹੈ ਖੋੜਿ ਮਨ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਖਖਾ ਖੋਜਿ ਪਰੈ ਜਉ 

ਆਸਾ ੧ ਖਧੈ ਖੁੰਦਕਾਰੁ ਸਾਹ ਆਲਮੁ 
_ ਗਉੜੀ ੫ ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀ 
ਗਉੜੀ ੫ ____ ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ਖਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ __ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ _ 
ਮਲਾਰ ੫ ਖਗ ਤਨ ਮੀਨ ਤਨ ਮ੍ਰਿਗ 
'ਮਾਝ ੫ ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ___ 

ਗਉੜੀ ੫ ____ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਊਚੇ ਕਹਹਿ 
ਸਾਰਗ ੫ ____ ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਉਚਰਤ 
ਗਉੜੀ ੫ __ ਖਟ ਸਾਸਤੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ / _ 
ਭੈਰਉ ੫ ਖਟੁ ਸਾਸਤੂ ਮੂਰਧੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਅਰੁ ਆਸਣੂੰ ` 

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ _` ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਤਾ __ 
__ਕਾਨੜਾ ੪ ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿ 
ਕੇਦਾਰਾ ਰਵਿਦਾਸ _ਖਟੂ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤੁ _ 
ਕੇਦਾਰਾ ੫ ___ ਖਟੁ ਕਰਮ ਜੁਗਤਿ ' 
'ਸਿਰਰਗੁ ੫ __ ਖਟੁ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ 

_ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਖਟੁ ਕਰਮ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖਿ ਬੋਲਣਾ _ 

__ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ __, ਖਟ ਦਰਸਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕੈ ਭੇਖਿ , 
`ਸਿਰੀਰਗੁ ੩` - _ ਥੋ-ਦਰਸਨ ਜੋਗੀ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ _ਖਟੂ ਦਰਸਨ ਭੂਮਤੇ ਫਿਰਹਿ 
ਆਸਾ ੩__`__ ਖਟੁ ਦਰਸਨੂ ਵਰਤੈ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਖ਼ਟ ਨੇਮ ਕਰਿ ਕੋਠੜੀ . 

` ਗਮਕਲੀ ੫ ___ ਖਟੂ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ. _._ ___ 
` ਘੂ ਆ ਦਹੀ ਮਰ ਬੈਰਗੀ 
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ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

` ਨਨ ਅਵ 

ਖੰਨ ਭਏ ਸਭਿ ਤਸਕਰਾ 

'ਖੰਰ ਅਧਾਰਿ ਬਾਰਿਕੁ _ 
ਖੀਰ ਸੰਗਿ ਬਾਰਿਕੁ ਹੈ 
ਖੀਰ ਸਮਾਨਿ ਸਾਗੁ ਮੈ 
ਖੀਰੁ ਪੀਐ ਖੇਲਾਈਐ 

` ਭਜ ਖੁਮਰਤੱਲ ਰ 
`ਖੂਸਿ ਖੁਸਿ ਲੈਦਾ ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ_ ਰ 

ਖੁਸਰੈ ਕਿਉਂ ਨ 
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੧੪ _੯੦੬ | ਸਲੋਕ ੫ _` ਖ਼ੁਭੰੜੀ ਕੁਥਾਇ ਮਿਠੀ _ ੧੫ ੧੪੨੫ 
੧ ੭੩੮ |ਆਸਾ੧ ਪੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ___੧੨ ੩੬੦ 

੧੬ ੪੦੪ | ਸਾਰਗ ੫ ਖੁਲ੍ਓ ਕਰਮੁ ਭਇਓ ੧੪ ੧੨੧੨ 
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ਆਸਾ ੧ _ ਖੇਲੂੰ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ___੧੪ ੩੫੧ | ਮਲਾਰ ੫ ___, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮਾਰਗੁ ੧੮ ੧੨੬੯ 
ਗਉੜੀ ੫ ____ ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _ ___ ੫ _੨੭੭ | ਕਾਨੜਾ ੫ __ . ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਰਤਨੁ ਪਾਇਓ ___ ੨ ੧੩੦੪ 

ਟੂ -`_ | ਰਮਕਲੀ ੫ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਲਾਲੁ ਇਕੁ ___੮ _੯੧੬ 
“ਥੋ? ```` | ਸੂਹੀ੫ ̀  __ ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖਉ ੧੬ ੭੩੭ ' 

ਰਾ ਭੈਰਉ ੧. ਰ੍ ਖੋਇਓ ਮੂਲੁ ਲਾਭੁ ਕਹ ੧੫ ੧੧੨੬ _ਗਉਂੜੀ ਕਬੀਰ ਖੋਜਤ ਤਨ ਮਹਿ ੧੭ ` ੩੨੭ 

“. ਮਾਰੂ ੫ _ ਖੋਇ ਖਹੁੜਾ ਭਰਮੁ ਮਨ ਕਾ __ ੧੧ ੧੦੦੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫. ਖੋਜੰਤੀ ਦਰਸਨੁ ਫਿਰਤ `_ ੧੬ ੯੨੮ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ____ ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭਿ ਪਾਵਨ _ ੪ ੬੨੨ | ਸਾਰਗ ੫ ਖੋਜਤੀ ਦਰਸਾਰ ______ ੧੫ ੧੨੩੦ ` 
ਫੁਨਹੇ ੫ ਖੋਜਉ ਤਾ ਕੇ ਚਰਣ ਕਹਹੁ __੧੬ ੧੩੬੨ | ਫੁਨਹੇ ੫ _`___ ਖੋਜਤ ਫਿਰਉ ਬਿਦੇਸਿ _ ____ ੯ ੧੩੬੨ 
`ਮਲਾਰ੧ ____ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਂਦੀ ਬਿਨਸੈ - ੬ ੧੨੫੫ | ਗਉੜੀ ੫ ____ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਅਸੰਖ _ ੧੮ ੨੪੦ 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਖੋਜ ਅਸੰਖਾ ਅਨਿਕ _____ ੧੮ ੫੩੪ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਖੋਜ ਬੂਝਿ ਜਉ _੧੪ ੩੪੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਖੋਜਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ `__-.੫ ੮੯੩ | ਸਾਰਗ ੫ ਖੋਜਿ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ੮ ੧੨੦੮ 
ਸੂਹੀ ੫ _ ____ ਖੋਜਹਿ ਕੋਟਿ ਅਸੰਖ ___ ' ੩ ੭੬੨ | ਗਉੜੀ ੫ ___ ਖੋਜਿਂ ਲਹਉਂ ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ _ ੧੫ ੨੪੯ 
ਆਸਾ ੫ ___ ਖੋਜਹਿ ਜਨ ਮੁਨੀ ਹਾਂ .___ ੧੮ ੪੦੯ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਖੋਜੀ ਲਧਮੁ ਖੋਜੂ __ ੬ ੫੨੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ _ '' ਖੋਜੀ ਖੋਜਿ ਲੁਧਾ ਹਰਿ _.- ੧੭ ੮੪੫ | ਮਾਂਝ ਵਾਰ ੧ ਖੋਟੇ ਸਰੀ ਦਰਗਹ _____੧੫ ੧੪੩ 

_ ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ __ ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰਹਿ -___੧੩ .੫੪੫ ! ਗਉੜੀ ੧ ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ _ ੪ _੨੨੯' 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ __. _ ੬ ੮੯੪ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ___ ਖੋਟਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ੧੧ ੬੬੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ _` ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ̀ ੪੯੩੨ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ __ ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁਲੁ ਏਕੁ ਦੁਗਾਣਾ __੬ ੬੬੨ 

_.ਸਾਂਰਗ ੫ _. ਖੋਜਤ-ਖੋਜਤ-ਇਹੈ -`` ੧ ੧੨੦੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧'. ਖੋਟੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣਾ .₹4” ਛੂ" : ੩੩ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰਪ _ ਜ਼ ਬਜਤ ਸਹਜੁ ਉਪਜਿਆ _ ੮ ੧੧੦੨ | ਵਡਹੰਸ ੩_. ._ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਭਿ ਪਰਖੀਅਨਿ __ ੬ ੫੭੦ 
ਆਸਾ. ..._ __ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਨੀ - _____੧੭ ੩੭੩ | ਮਾਂਝ ੩ _ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਪਿ . `_` ੧ ੧੧੯ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ੧੪ _ ੩੨ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਏ ਭੈ ਨਾਸੇ _ ੧੩ _੬੧੫ 
ਭੈਰਉ ੩ __`__ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ੪ ੧੧੫੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਵੈ ਸੁਖੁ ੧੬ ੯੦੪ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ੫ ੮੨੮ |ਗੋਂਡ੫ __` ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਿ ਰਹਊ ੧੭ ੮੬8 

ਮਾਰੂ ੫ ਗੁਰੁ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਪੰਚ ੫ ੧੦੭੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਨਿਕਟਿ ੧੬ ੮੯੭ 

ਭੈਰਉ ੩ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ੧੨ ੧੧੩੨ | ਆਸਾ ੧ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ੧ ੪੨੧ 
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ਮਲਾਰ ੩ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ੧ ੧੨੭੮ | ਗੋਂਡ ੫ ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ੧੨੮੬੪ 
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ਸੂਹੀ ੩ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਾਤਾ ੧੯੭੫੩ | ਮਾਰੂ ੫ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ੨ ੧੦੭੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ੧੦ ੯੨੦ | ਸੂਹੀ ੫ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ੧੫ ੭8੧ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਕਰਿ _੧੨ ੧੨੯੦ | ਗਉੜੀ ੩ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਪਿਰਾ ੧੧ ੨੪੬ 

ਸਾਰਗ ੧ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਤਾ ੧੩ ੧੨੩੨ | ਗਉੜੀ ੩ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ੧੩ ੨੪੬ 

ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ੧੪ ੧੦੫੫ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ___ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ___੧੬ _ ੬੬ 
ਗਉੜੀ ੫ ____ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ੧੪ _੨੩੬ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪,੩ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ੧੧ ੫੪੯ 

ਮਾਝ ੩ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਿਦੈ ੨ ੧੨੦ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ ੫ _ ੬੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ੧੫ ੮੦੪ | ਗੋਂਡ ੫ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੂਖੁ ਨ ੧੯ ੮੬੪8 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ੧੧ ੯੪੧ | ਮਾਰੂ ੫ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ___੮ ੧੦੭੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ __ ੧੧ ੧੮੭ । ਗੋਂਡ ੫ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ੧੦ ੮੬੪ 

ਸੂਹੀ ੩ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਸਿਆ ੧੬ ੭੭੦ | ਮਾਰੂ ੧ __ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਣਿ _੯ ੧੦੨੮ 
ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ___ ੧੦ ੧੦੬੫ | ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ __ ੧੭ ੧੦੫੦ 
ਮਾਰੂ ੫ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ੧੧ ੧੦੭੯ | ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪,੩ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਰੀ ੧੬ ੮੫੪ 

ਸੂਹੀ ੩ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ੫ __੭੫੫ | ਗਉਂੜੀ੧ ____ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ੯੨੨੪ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ____ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੇਖੈ ਸਦ ੧੮ ੧੧੭੩ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹ ਝੂਠੀ. ___ ੧੦ ੧੩੪੭ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵਿਚਹੁ ੯ ੫੬੦ । ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹੁ ਮੁਰਖੁ ੧੬ ੧੩੪੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਜੋਗੀ ੧੬ ੮੭੯ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਏਹ ਰਸਹਿ ੧੪ ੧੩੪੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ___ ੧੦ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ੪ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦੁ ੫ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ __੩ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਉਚਰੈ ੭ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਨੀ ਲਾਗੀ ੩ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ੧੦ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿ ਅਲਖੁ ੧੨ 

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੂ __ ੧੧ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ੧੮ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਐ __ ੩ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ੧੩ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੁ ੫ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਹਥਿ __ ੧੬ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰਿ __ ੪ 
ਗੁਰਿ ਬੰਧਨ' ਤਿਨ ਕੇ ਸਗਲੇ __ ੧੦ 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਉਰਝਿ ਮਰਹਿ 1 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ __ ੧੧ 
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ___ ੬ 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ੧੫ 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਏਤਾ ਭਵਿ ਥਕੀ ੬ 

ਗਰ ਸਨ ਏਤਾ 

੬੩੯ 

੧੫੪ 

੧੨੬੦ 

੯੦੩ 

| ਕੰ ਕੀ 

੨੮੬ 

੯੨ 

੧੧੨੧ 

੭੩੫ 

੧੨੧੪ 

੧੩੧੬ 

ਇੰਚ 

| 

੭੯੬ 

੧੨੬੨ 

੧੦੧੦ 

੧੧੧੬ 

੬? 

੧੦੩੨ 

੩੯੬ 

੬੬੫ 

੧੨੩੮ 

੭7੩ 

੧੩੦੮ 

੩੬੬ 

੯੮੨ 

੬੨੮ 

੧੦੮੬੫ 

੬੬੪ 

੭੫੨ 

੪੪੨ 

੧੦੬੬ 

੧੦੧ 

੧੦੨੬ 

੫੮ 

੬੩੭ . 

੮੬੪ 

੧੦੧੫ 





ਤੁਪਕ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ 

ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਕਰੇ ਗੁਰਖਿ ਸਾਚੈ ਕੀਆ 

ਮਾਝ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ੯੧੨੫ | ਸੂਹੀ ੩ ਗੁਰਮੂਖੇ ਇਕਿ ਮੇਲਿ ੬ 27੧ 
ਬਿਲਾਵਲ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ___ ੧੫ ੮੪੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਵਿਰਲਾ ੧੫ ੯੩੦ 
ਸਿਰੰਰਾਗ ਵਾਰ ੪੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਣਾ ਮਨੂ ੧੨ _ ੮੭ | ਸਲੋਕ ੩ ਗੁਰਮੁਖ ਸਉ ਕਰਿ ਦੋਸਤੀ ੫ ੧੪੨੧ 
ਸਿਰੰਰਾਗੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਡਾਈ __੮ _ ੩੨ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ੮ ੩੦੯ 
ਸਿਗੰਰਾਗੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ _ ੧੯ _ ੬੪ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖੁ ੬ ੧੪੮ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ _ ੧੬ ੮੩੧ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਈ ਸੋਹਦੇ ੧੮ ੬੫ 

` ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ _ ੧੭ ੧੦੬੬ | ਮਾਰੂ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਇ ਜਿ ਹਰਿ ੧੦ ੧੦੭੩ 
ਗੋਂਡ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਪਨਾਂ ਖਸਮੁ ੩ ੮੬੭ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਇਰਿ ਪਾਹਣ ੧੩ ੯੪੨ 
ਸਿਗੀਰਾਗੁ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ੧੩ __ ੬੦ | ਬਿਲਾਵਲੂ ਵਰ ੪੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਸਾ ਮੂਲਿ ੨ ੮੫੩ 
ਆਸਾ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ੨ ੪੨੯ | ਰਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੂਖਿ ਸਾਸਤੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ੬ ੯੪੨ 
ਗਉੜੀ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ੧੪ ੧੬੨ | ਮਰੂ ੩ ̀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੂ ___ ੧੬ ੧੦੫੬ ̀  
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੂ ਪਛਾਣੀਐ ਬੂਰਾ ੧੧ ੧੨੪੪ | ਗਉੜੀ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆਂ __੧੮ ੧੬੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ੩ ___ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ੯ ੯੧੦ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਊਪਜੈ __੧੭ ੧੩੪੬ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿਓਨੂ ੪ ੧੦੮੮ | ਮਾਰੂ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਰਵੈ ੧੬ ੧੦੩੩ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ੧ ੧੨੮੩ | ਆਸਾ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੂਖੁ ਊਪਜੈ ੧੫ ੪੨੪ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ____ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਵਡਾਈ ੨ ੫੬੦ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀਆ ਸਿਖ ੩ ੬੪੯ 
ਸਿਗੰਰਾਗੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਮੁਹ ਸੋਹਣੇ ੧੧ _ ੬੬ | ਮਾਝ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖਿ __੧੦ ੧੩੧ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ੨ ੧੨੫੦ | ਮਲਾਰ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਸੋਈ ਜਨੂ ੩ ੧੨੫੬ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਣਾ ੨ ੬੪੬ | ਤਿਲੰਗ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ੨ ੭੨੬ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਣਾ ਵਾਹੁ _ ੪ _੫੧੫ | ਗੂਜਰੀ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ __੧੭ ੪੯੩ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ੮ ੬੯ |ਮਾਝ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰੇ _ ੯ _ ੯੮ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ - _ ਗੁਰਮੂਖਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ੩ ੯੪੨ | ਸਵਈਏ ੪, ਗਯੁੰਦ _ਗੂਰਮੂਖਿ ਸੰਗਤਿ ਸਭੈ ਬਿਚਾਰਹੁ _੧੭ ੧੪੦੩ 
ਮਾਝ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੈ ੪ _੧੧੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਗਲੀ ਗਣਤ 2 ੯੪੨ 
ਗਉੜੀ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ੧੩ ੨੩੦ | ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ __੧੯ ੧੦੫੮ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤੁ ਲੇਪੁ ਕਦੇ __੭ ੧੩੪੪ | ਸਲੋਕ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ੮ ੧੪੨੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ਨਿਸੰਗੁ ੧੩ ੯੩੨ | ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੂਖਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀ __ ੧੯ ੧੦੫੮ 
ਮਾਝ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ੯ ੧੩੧ | ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੋ ਸਰੂ ਕਮਾਵੈ ੧੨ ੧੦੫੯ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਹੁ ਮਨੂ ਜੀਵਤੂ ਮਰੈ : ੧੫ ੬੫੦ | ਮਾਝ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਿਖਹਿ ___ ੮ ੧੨੩ 
ਆਸਾਂ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੂੰ ਭਗਤੀ __੧੬ ੪੧੫ | ਆਸਾ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ੧੧ ੩੫੫ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੂ ਮਨੂ ਰੰਗੀਐ ੫੫੭੧ | ਮਾਰੂ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ੨ ੧੦੫੯ 
ਗਉੜੀ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ੮ ੧੫੯ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ੧੯ ੫੫੯ 
ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੂ ਲਇਆ __੧੨ ੬੬੫ | ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ੧੬ ੧੦੫੭ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਹੁ ਰੰਗੂ ਪਾਈਐ __ ੧੪ _ ੩੬ | ਭੈਰਉ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੈ .੧੮ ੧੧੫੩ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪਛਾਤਾ ੯ ੧੩੧੦ | ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸਬਦਿ ੧ ੧੦੫੧ 
ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ੬ ੧੦੬੬ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ __ ੬ ੯੪੬ 
ਮਾੜੂ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਜਾਣੀਐ ੧੮ ੯੯੪ | ਸਿਗੰਰਾਗੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ੧੩ _ ੩੭ 
ਸੋਰਠਿ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ __ ੨ ੫੯੯ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ੨ ੧੨੮੮ 
ਸਹੀ ੩ ੭ ੭੫7 ] ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੈ ਕੀਆ ਅਕਾਰਾ _ ੧੮ ੧੦੫੪ 
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ਰਉੜੀ ੩ 

ਮਾਂਝ ਵਾਰ ੧, ੩ 

“ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 
ਮਲਾਰ ੩ 
ਸੋਰਠਿ ੫ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗਣਤ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤੁ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਤਤੁ ਬਿਲੋਵੈ 

___ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨੂ ਪਾਏ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨੁ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਇ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੂ ਨਾਮੁ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਬੂਝੈ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੂ.ਪੂਜਾ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਤਿ 
ਗੁਰਮੁੰਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਾਰਿ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੂ ਪਲਟਿਆ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮੁਕਤੁ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਮਗੂ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਸੇ ਬੰਧਨ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਤੰਤੀ 

ਗੁਰਮੁਖਿ-ਹੋਵੈ ਚਉਥਾ ਪਦੁ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਤ ਆਖੀ _ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਏਕੋ ਜਾਣੈ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਤ ਗੁਣੂ ਰਵੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਤ ਨਾਮੁ . 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਬੂਝੈ __ 

_ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਸੋਧੈ _੧੪ ੧੦੬੬ 
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੧੮ ੧੦੪੮ 

੬ ਪੁਪਰ੨ਊ ” 

੮ ੭੮੫ 

੧੯ ੧੨੪੬ 

੧੮- ੭੯੬ 
੧੫ ੬੦੩ 

੫ ੧੦੬੨ 

੧੧ ੪੩੫ 

੧੭ ੯੦੮ 

੭ ੬੦੪ 

੮ ੧੦੪੫ 

੭ ੭੫੩ 

੮ ੬੩੯ 

੬ ੮੯੦ 

੩ ੪੧੩ 
੩ -੧੦੫੯ 
੩ _੨੪੬ 

੭ ੩੫੬ 

੧੩ ੧੪੫ 

੧੯ ੧੩੪੪ 

੯ .੫੧੦ 

੯ ੧੨੫੮ 

੧੬ _ ੬੦੮ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ੧੪ ੯੪੨ ` 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੇਤੀ ਸਬਦਿ ੧੩ ੯੦੭ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤੋ ਥਾਟੁ ੧੧ ੧੦੯੪ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨਿ ___੯ ੮੮੨ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ _੧੧ ੯੪੨ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ __ _ ੧੯ ੮੮੬ 
ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ ੮ ੧੪੧੫ 

ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ - ___੧ _ ੩੦ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਮਣਿ ਬਣਿਆ ੧੩ ੧੨੭੭ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਜਾਣੈ ੧੫ ੩੬੧ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੀਐ ੪ ੬8੦ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਮਲੂ ਵਿਗਸਿਆ ਸਭੂ _ ੪ ੧੪੧੯ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਮਲੂ ਵਿਗਸਿਆ __੧੫ ੧੩੧੩ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉਪਰਿ ਹਰਿ ੩ ੧੪੧੮. 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ __੬_ ੧੧੭ 
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ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰਹੁ ੪ ੧੧੭੪ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ੧੩ ੧੦੫੮ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਚੇ _ ੮ ੧੧੩ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ੯ ੮੪੧ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ __੭ _੧੧੫ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ੬ ੧੫੯ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ _ ੧੦ ੬੬੫ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ __ ੫ ੯੪੨ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ੪ _ ੩੨ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ੧੫ ੬੪ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ੧੩ ੨੯. 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ੧੦ ੧੩੧ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ੨ ੨੩੦ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੂੜੂ ਨ ਭਾਵਈ ੭ ੨੨ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਤ ਭਏ ੧੮ ੯੩੯ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਲਹਹਿ _ ੧੨ ੧੦੨੮ 

ਗੁਰਮੁਥਿ ਖੋਜਿ ਲਹੈ 7? ੪੧੫ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ___ ੧੫ ੧੦੬੬ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣੁ ੧੪ ੯੪੨. ' 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੇਤੀ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ __੧੪ ੫੬੯ ' 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਏਕੋ ਹੈ ੧ ੧੦੫੦ 





` ਗੁੱਰਮਖ਼ਿ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਰ ੩੫੬ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ 

ਸੂਹੀ ੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ____੪ ੭੫੫ ਗੁ 

` ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾਂ ਨਿਰਮਲੁ ੮ ੧੨੪੭ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਨ ਆਵੈ ___੧੧ ੯੪੬ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪,੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ____੫ _੮੫੦ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ _ ੧੪ ੯੪੨ 

ਵਡਹੰਸ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਰਵਿਆ ___ ੧੯੫੬੭ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਹਿ ੨੪੨ 

ਭੈਰਉ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਕਾ ``_ ੧ ੧੧੪੮ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦਰਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ __੧੭ _ ੯੨ 

` ਗਮਕਲੀ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਉਤਰੈ ___੩ ੮੯੧ | ਮਾਰੂ੩ - . __ਗੁਗੁਖਿ ਦੇਵੈ ਸਬਦੁ ੧੩ ੧੦੬੦ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਧੀਐ ਅੰਤਰਿ ੯` ੯੪੧ | ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਵਹਿ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ __੧੮ ੧੦੪੫ 

ਮਾਰੂ ੫ ___-- ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ੧੯ ੧੦੭੫ | ਮਾਰੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਵੈ ਮੰਨਿ ੧੬ ੧੦੫੩ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪.੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਸਬਦਿ ੧੮ ੩੧੩ | ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਨ ਸਹਜ ੧੪ ੫੧੨ 

` ਵਡਹੰਸੁ ੪ ____ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿ ਸਭਿ ਰੋਗ ੧੭ ੫੭੪ | ਮਲਾਰ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਿ ੭ ੧੨੫੪ 

__ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੀ ੮ ੨੯ |ਆਸਾ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਨੁ ਪਟੀ ੭ ੩੭੫ 

ਗਉੜੀ ੩ ____ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮਕਾਲੁ ੩ ੨੩੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਰਤੀ ਸਾਚੇ ੧੦ ੯੪੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਈ __੨ ੧੨੫੧ || ਮਾਝ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ___ ੧੦ ੧੧੭ 

ਮਾਝ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਰੁ ਕਰੇ ਕਿਆ ੫ _੧੧੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ੭ ੯੪੬ 

ਸੋਰਠਿ ੪ ____ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਲੁ ਪਾਵੈ ੧੨੬੦੭ | ਜਪੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦ `੮ _ ੨ 

ਮਾਝ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣ __ ੧ _੧੨੫ | ਕਾਨੜਾ 8 ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੁ ਬੇਦੁ ਹੈ ੧੫ ੧੩੧੧ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ___ ਗੁਰਮੁਖਿ ਝਗੜਹ ਚੁਕਾਇਓਨੁ ੬ ੭੯੦ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ __੧੪ ੯੩੨ 

ਆਸਾ ੪ ____ ਗੁਰਮੁਖਿ ਢੂੰਢਿ ਦੂਢੇਦਿਆ ੮ ੪੪੯ | ਮਲਾਰ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ੬ ੧੨੭੦ 

ਆਸਾ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਾ ਕਉ ਲਗੈ ੫੩੬੧ | ਮਾਰੂ ੩ ___ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੂ` ੧੩ ੧੦੫੮ 

ਮਾਝ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਹੈ ਬੀਚਾਰਾ ___੧੦ ੧੧੯ । ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ੫ ੧੨੪੬ 

੪ਮਾਰੂ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੌ ੪ ੧੦੦੬ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ___ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ੯ ੫੬੯ 

ਮਲਾਰ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ੧੪ ੧੨੬੨ | ਸੋਰਨਿ ਵਾਰ ੪ __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ___੨__ ੬੫੪ 

ਮਾਰੂ ੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ੧੧ ੧੦੧੬ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ੭ ੯੪੬ 

ਮਲਾਰ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰ੍ਹੇ ਗੁਣੀਆਂ ੬ ੧੨੭੦ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ੪ ੧੩੨੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ` ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਾਰੇ ਪਾਰਿ ੧੪ _੯੪੧ | ਕਾਨੜਾ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ੧੦ ੧੩੦੩ 

ਮਾਰੂ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ੧੮ ੧੦੬੩ | ਮਾਝ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ੧੧ ੧੦੩ 

ਆਸਾ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤ੍ਰਿਭਣਣਿ ੧੨ ੪੧੫ | ਗਉੜੀ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ੩ ੧੬੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ `ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤੋਲਾਇਸੀ ੩ _ ੫੯ || ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8੧ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ੧੭ ੧੨੩੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤੋਲਾਵੈ ੧੩ ੯੩੨ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਪੇਰਵਾਰੈ ੩ _੫੬੦ 

ਮਾਝ ੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ __੬ ੧੧੭ | ਸਲੋਕ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ`, ੧੩ ੧੪੨੨ 

ਬਸੰਤੁ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਥਿਰੁ ਚੀਨੈ ੩ ੧੧੭੦ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੌ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ੨੪੨ 

ਗਉੜੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਸਹਜਿ ੧੩ _੨੨੨ | ਸੋਰਠਿ ੩ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਤਿ ਹੈ ੧੪ ੬੩੭ 

ਮਲਾਰ ੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ੬ ੧੨੭੦ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ੩ ੩੦੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੈ ਸਾਚੁ ੪ ੯੩੦ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਬਹੈ ਸਪਰਵਾਰਿ ੮ ੯੪੧ 

ਮਾਝ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ __ ੩ _੧੨੫ | ਗੂਜਰੀ ੪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ __ ੧੯ ੫੦੬ 

ਸਵਈਏ 8, ਨਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖੁ ੩ ੧੪੦੦ | ਸਲੋਕ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸੁਹਾਗੁ ਹੈ ੧੩ ੧੪੧੬ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ੪ _੫੬੫ । ਪ੍ਰਭਾਤੀ 8 ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲ ਜਲੂ ੨ ੧੩੩੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਸਿਫਤਿ ੧੫ ੯੪੨ ! ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ੧ ੮੩੩ 





ਸ% 7 ੧੯੨ ੧੨ 

੧੨ 

੧੬ 

ਣਾ 

ਐਟਿ 

੧੮ 

੧੮ 

੧੪ 

੮ 

੧੩ 

੧੦ 



ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪,੩ ਗੁਰ£ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੂ ਪ੍ਰਭ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰੈ ਨ ਕਾਲੁ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ 

੫੧੨੨ 

੧੭ ੪੧੫ 

੧੪ ੨੨੬. 

੧੦ ੧੧੩੯ 

੧੫ ੨੫੯ 

੧੨੯੪੧ 

੪ ੬੪੩ 

੪ ੬੦੨ 

£ ੪੧੪ 
੮ ੧੩੧' 
੧੮ ੧੫੨ 
੧੪ ੯੩੨ 

€ਇ ਇੰਨ 

੧੪ ੧੦੮੫੮ 

੧੪ ੮੩੩ 

੧੧ ੪੧੫ 

੧੪ _ ੧੮ 

੧ ੫੪8 

੧੦ ੯੪੬ 

੧੮ 2੭੦ 

੧੬ ੧੦੫੮ 

੪ ੧੨੫ 

੯ ੮੨ 

ਕੇ (ਇਤ 
੩ ੨੩੨ 
੬ ੯੪੬ 

੧ ੫੬੦ 

੨ ੫੮੬ 
੮ ੧੦੫੯ 

੧੧ ੯੩੨ 

੨ ੧੨੫ 

੧ ੧੦੫੫ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਇ ___੧੦ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪੁ ੧੮ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ੧੧ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੀਐ ਮਨਮੁਖਿ __ ੧੧ 
ਗੁਰਮੁੱਖਿਂ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗੁ ___ ੧੮ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਿਨ ੧੮ _ ੮੨ | ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਗਾਇ __੧੬ ੧੨੫੦ 

ਆਸਾ ੪ _ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੂ ਤਿਨ੍ਹੀ __- ੧੮ ੪੪੯ | ਆਸਾਂ ੪ _. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ੫੪੫੦ 

ਬਸੰਤੁ 8 ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ___੧੭ ੧੧੭੮ | ਕਾਨੜਾ ੫___ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ੧੧ ੧੩੦੪ 

ਆਸਾਂ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ____ ੪ ੪੪੬ | ਦੇਵਗੌਧਾਰੀ ੫ ___ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ੧ ੫੩੬ ' 

ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ੧੫ _੭੦੩ | ਕਾਨੜਾ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸ _ ੯ ੧੨੯੬ 

ਸੂਹੀ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ __੧੬ _ ੭੭੬ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ _ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਨ ਦਾਸੁ ਹੈ _ ੧੯ ੧੩੧੩ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ੬ ੩੦੧ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ___੫ _੮੨੭ 

` ਵਹੰਸ ਵਾਰ ੪ __ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ __ ੧੯੫੯੪ ! ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦੇਖਿ ` ੮ ੩੧੬ 

ਗਉੜੀ ੫ ___ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ੧੩ _੨੪੧ | ਸੂਹੀ ੪ _____ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ੫ ੭728 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਨਰੁ _ ੧੫ ੧੧੮੫ | ਸੋਰਠਿ ੫ _ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਨਿ ̀ ___ ੯੬੦੯ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ___ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ `੮ ੫੪੧ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੂ ਦੇਹੁ ___ ੨ ੧੩੩੮ 

ਆਸਾ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ੧੧ _੩੭੦ || ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨਿ ਸੁਹਾਗਣਿ __ ੩ ੭੦8 

ਆਸਾ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ______ ੧੮ ੩੬੫ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪__ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ _੨ ੩੦੬ 

ਆਸਾ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਖਿ ਪਰਗਟੁ __੨ ੧੨ | ਸਲੋਕ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕੁ-ਨਾਉ ਲਏ ੧੪ ੧੪੨੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ___ ਜਨੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ੧੩ _੫੪੦ | ਬਿਲਾਵਲੂ ੪ __ ` ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ _ ੭ _੮੪੫ 

ਸੂਹੀ ੫ _____ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਦੇਖਿ ੮ ੭੩੭ | ਗਉੜੀ 8 _ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ੧੩ _ ੧੩ 

ਗਉੜੀ ੩ ਜਨ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ੫ ੧੬੨ | ਗਉੜੀ ੪ ਜਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ੧੧ ੧੭੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਏਹਿ __.੧ ੯੫੧ | ਆਸਾ 8 ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ _ -- ੧੮ 882 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੈ ਮਸਤਕਿ _੧੨ ੯੬੦ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਹੋਆ ੧੬ ੮੮੬ 

ਗਉੜੀ ੯ __ - ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਿਓ £ 3੧6 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ __੫ ੩੧੩ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪ ਜਨੂੰ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਹਰਿ _ ੬ - ੮੪੯ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਲੈ __੧੯ _ ੨੬ 

ਗੋਂਡ ੪ _____ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ __ ੧੨ ੮੬੧ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ___ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਪਗਿ `੫ ੮੦੧ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ-ਤੂ `__੩ ` ੩੦੯ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਆ _ ੧੯ ੮੫੪ 

ਸਲੋਕ ੪ ' ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਆ _ ੧੬ ੧੪੨੧ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ̀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸੁਲਾਹਿ ਤੂ ੧ ੩੧੦ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ __੧੧ ੩੧੩ ' 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ___ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ੧੨ ੮੪੫ 
ਸੂਹੀ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ੧੧ ੭੭੬ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂੰ ੫ ੧੩੧੮, ' 
ਟੋਡੀ ੪ _ ਜਨ.ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ-ਤੇ, ੯ ੭੧੧ 
ਮਾਰੂ 8 ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ _____੧੬ ੧੦੭੦ 

ਆਸਾ 8 ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੂ ___੧੭ ੪੫੦ 

`ਬਿਹਾਗੜਾ ਖ ___ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ _੧੭ ੫੪੦ _ 
ਸੋਰਠਿ ੫ __`_ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ' ੧੩ _ ੬੨੬ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ _ ੧੮ - ੬੨੭ 
'ਸੋਰਠਿ ੫ ___ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲ੍ਮੂ ਧਿਆਇਆ _ ੬ ੬੨੪ _ 
ਆਸਾ ੪ `ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁੱਧਿਆਇਆ _ ੧੨ ' ੪੫੧ 
ਸਿਰੀਰਗੁ ੪ ___ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ _੧੮ _ ੮੧ 

_ ਸਲੋਕ ੩ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ _੧੩ ੧੪੧੫ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ਜਨੂੰ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ _੧੫ ੧੩੧੮ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ __੫ ੧੪੦ 

ਤਿਲੰਗ ੪ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕਉਂ ਵਾਰਿਆ-. ੧ _੭੨੬ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ੧੨੩੦੨ 
ਸੂਹੀ ੪ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕਉ ੧੨੭੩੩ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੪ __ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ __੧੨- ,੯੮੫ 

ਭੈਰਉ ੫ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿ ੮_ ੧੧੩੯ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ __ ੧੧ ੧੩੧੬ 



ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨ ਰ੍ ੩੯੨ ਰ੍ ਜਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ 



ਜਨੁ ਨਾਮਾਂ ਸਹਜ ਰ੍ ਤ£ਤੋ ਜਨਮ' ਜਨਮ ਕੇ 



ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰ ` (੩੬੪: ਹਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ . 

ਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਬਿਛੁੜਿਆ __. ੫ _੭੪੮ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਿਆ ੧੮ ੧੩੧੨ 

ਸੂਹੀ ੫ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ੧੫ _੭੪੨ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤੀਐ ੯ ੧੩੧੮ 
ਨਟ ੪ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ੮ ੯੭੬ | ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ____ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਿ ੧੮ ੭੯੨ 
ਕਾਨੜਾ ੫ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਹਾ ਪਰਾਛਤ _ ੩ ੧੩੦੩ | ਸੂਹੀ ੫ _ ` ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਿ ੧੮ ੭੪੩ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ____ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਟੇ ੧ ੧੩੪੯ | ਮਾਰੂ ੫ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤ ੩ ੧੦੮੬ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੂ ੪ ੧੦੯੭ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤਾਰਿਆ ੯ ੫੨੩ 
ਭੈਰਉ ੫ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ੨ ੧੧੪੯ | ਮਲਾਰ ੩ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ੧੫ ੧੨੬੧ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੂ _ ੧੩ ੧੩੧੮ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ੧ ੬੮੬ 

ਆਸਾ ੫ _` ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ੧੭ ੩੮੦ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕ ੧੮ - ੯੬੪ 

_ ਮਾਰੂ ੫ _______ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ੩ ੧੦੮੦ | ਆਸਾ ੪ _ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ੭ ੩੬੯ 
ਭੈਰਉ ੫ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ੭ ੧੧੩੮ | ਬਸੰਤੁ ੪ _ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪੁੰਨਿ ` ੧੦ ੧੧੭੯ 
ਮਾਝ ੫ _ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗੁ ੧ ੧੦੮ | ਸਾਰਗ ੫ _____ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਭਇਓ ੭ ੧੨੨੧ 
ਧਨਾਸਰੀ ੪ ___ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ____ ੧੭ ੬੬੬ | ਭੈਰਉ ੧ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਮੁਖਿ ੩ ੧੧੨੬ 
ਮਾਝ ੫ _ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ __੬ ੧੦੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਜਨਮੁ ਬਿਹਾਨੋ ਅਹੰਕਾਰਿ ੩ ੮੯੮ 

ਮਾਝ ੫ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾਂ ਵਿਛੁੜਿਆ` ੧੬ ੧੩੬ | ਆਸਾਂ ੫ ਜਨਮੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗਿ ੮ ੧੨ 
ਸੂਹੀ 8 ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਜਨ _ ੧੩ _੭੭੩ | ਆਸਾ ੫ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ੩ ੩੭੮ 
ਆਸ਼ਾ ੫ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਚੂਕੇ ਭੈ ̀___ ੧੫ ੩੮੨ | ਆਸਾਂ ੫ ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ ਨਰਕਿ ੧੪੪੦੬ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫. _. - ਜਨਮ ਜਨਮ ਬਿਖਾਦ ਬਿਨਸੇ _ ੧੦ ੧੩੪੧ .| ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਜਨਮਿ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ੪ ੯੩੩ 
ਸਲੋਕ ੯ ____ . ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ੫ ੧੪੨੮ |ਆਸਾ੧ _ ਜਨਮਿ ਮੂਏ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ੧੦ ੪੧੩ 

ਗਉੜੀ ੫ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ਮਿਰਤੁ - ੯ ੧੯੭ | ਗਉੜੀ ੫ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਂਚੋ _____ ੧੨ ੨੮੯ 
ਸਵਈਏ ੩, ਕਲ੍ਹ ਜਨਮੁ ਤੁ ਇਹੁ ਸਕਯਥੁ ੧੧ ੧੩੯੩ | ਆਸਾ ੪ ਜਨਮਿ ਮਰਹਿ ਜੂਐ _ ੮ ੩੬੬ 

ਸੂਹੀ ੧ ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ੧੮ ੭੫੨ | ਮਾਰੂ ੧ ਜਨਮਿ ਮਰਹੁ ਫੁਨਿ ਪਾਪ ੧੮ ੧੦੩੦ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ਜਨਮਤ ਕਸ ਨ ਮੁਓ _.___੧੧ ੩੨੮ |ਮਰੂਪ _. ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਉਸ ਹੀ ਕਉਂ __੧੮ ੯੯੯ 
ਮਾਰੂ ੩ _ ਜਨਮਤ ਕੀ ਨ ਮੂਓ ___` ੯ ੧੦੪੫ | ਆਸਾਂ ੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਅਨੇਕ ਬੀਤੇ ੧ ੪੬੨ 
ਗਉੜੀ ੫ ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਓ ਮੋਹਨੀ ੯੨੫੧ | ਮਾਰੂਪ ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਭਿ ਦੂਖ ੧੭ ੧੦੮੪ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ __ਜਨਮੰ ਤ ਮਰਣੰੰ ਹਰਖ ੧੯ ੧੩੫੪ | ਗੋਂਡ ੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਭ ਮਿਟੀ ੧੬ ੮੬੫ 

_ ਆਸਾ ੫ ਜਨਮ ਦੋਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ੪ ੩੭੩ | ਮਾਰੂ ੧ ਜਨਮ ਮਰਣ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ੪ ੧੦੩੮ 

ਅਸਾਂ ੫ _____ ਜਨਮਿ ਨ ਕਦੇ ਮਰੂ ਹਾਂ ___ ੧੦ ੪੧੦ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਸਹਸਾ ___ ੧੫ ੯੧੫ 
ਭੈਰਉ ੫ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ __ __ ੬ ੧੧੩੬ | ਬਿਲਾਵਲੁ -੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਕਟੀਐ _“ _ ੪ ੮੨੪ 
ਆਸਾ ੫ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ੧੭ ੩੭੦ | ਗਉੜੀ ੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੋ ਚੂਕੋ ੨ ੨੦੭ 
ਧਨਾਸਰੀ ੯ ___ ਜਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਭਲੋ ੭ ੬੮੫ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ - __ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਚੂਕੀ __. ੧੬ ੮੯੯ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ___ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ _ -੯ ੬੭੬ | ਮਾਰੂ ੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਜੋਨਿ ਨ _- _੧੮ ੧੦੭੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੋਇ __ ੩ ੯੬੩ | ਗੇਉੜੀ ੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ___ ੩ ੧੯੦ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ___ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ੫ ੪੪ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ___ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ _ ੨ ੭੮੯ 
ਮਾਝਪ੫ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਗਹਿਰ ੬ ੧੦੧ |ਆਸਾ੧ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੁਖੁ ੮ ੪੨੨ 

`- ਸਾਰਗ ੫ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ੧ ੧੨੨੬ | ਆਸਾਂ ੫ __ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ੬ ੩੮੮ 

ਭੈਰਉ ੩ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੂਐ ੧੧ ੧੧੫੫ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉਂ ੧੬ ੪੫ 

ਮਾਰੁ ੫ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜਿਣਿ ___. ੧੯ ੧੦੦੭ 



ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ. ਰ ੩੯੫ .. ਰ ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਗਰ. 



ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ 

ਸਵਈਏ ੫, ਮਥੁਰਾ ਜਪਉ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨ 

ਮਾਰੂ ੪ ਜਪਿਓ ਨਾਮੁ ਸੁਕ ਜਨਕ 9 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ੯ 
ਆਸਾ ੫ ਜਪੀਐ ਸਹਜ ਧੁਨੀ ਹਾਂ ੧੭ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਪਿ ਅਨਦਿ ਕਰਹ ੧੧ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਪਿ ਅਨਦੁ ਰਹਉ ਗੁਰ ਚਰਣਾ _ ੬ 

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਅੰਨ ਕੈ ੩ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਜਿਤੂ ਪਾਰਿ ੧੪ 
ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਅੰਨੁ 
ਮਾਝ ੫ ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੂ _____ ੧੨ 
ਸੂਹੀ ੫ ਜਪਿ ਏਕੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ੪ 
ਆਸਾ ੫ `ਜਪਿ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪ੍ਰਭੂ ੫ 

ਸੂਹੀ ੫ ਜਪਿ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕ ੧੮ 
ਗਉੜੀ ੧ ਜਪਸਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਚਸਿ ੧ 
ਸੂਹੀ ੧ ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ੫ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਜਪਹਿ ਤ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ੪ 

ਗਉੜੀ ਨਾਮਦੇਉ _ ਜਪ ਹੀਨ ਤਪ ਹੀਨ ੬ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦਿ ੧੮ 

ਮਾਰੂ ੪ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ੧੯ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ _੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ੧੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ੧੬ 

ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ੧੯ 

ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਲ __ ੮ 

_ ਸੂਹੀ ੫ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ੧੧ 
ਗਉੜੀ ੫ ਜਪਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਮਿਟੀ ੧੮ 

ਸਵਈਏ ੧.ਕਲ੍ਹ ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ __੧੬ 

ਸੂਹੀ੫ _ ਜਪਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭਿ ੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਜਪਿ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੂ __ ੧੮ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਜਪਿ ਗੋਬਿੰਦੁ ਪੜਦੇ ਸਭਿ ੧੮ 

ਗਉੜੀ ੪ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ੪ 
ਗੂਜਰੀ ੪ ਜਪਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦ ੧੬ 

ਮਾਰੂ ੫ ਜਪਿ ਗੋਵਿਦ ਭਰਮੁ ਭਉ ੧੫ 

ਗਉੜੀ ੫ _ ਜਪਿ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਏਕੁ ੮ 

ਜੈਤਸਰੀ ੪ ਜਪਿ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਉਂ ੭ 
__ ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ਜਪਿ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ ੧੨ 

੧੦੭ 

77੯ 

ਉਇ 

੧੫੬ 

9੨੮ 

੫੬? 

੩੪੫ 

੧੨੯੬ 

੯੯੬ 

੬੨੩ 

੫੭੪ 

੫੭੪ 

੫੭੪ 

੫੭੨ 

੭੪੩ 

੧੯੫ 

੧੩੯੦ 

੭੬੦ 

੮੮੫ 

੮੯੭ 

੧੭੫ 

੪੯੨ 

੧੦੦੪੬ 

੨੪੧ 

੬੯੯ | 

੮੩੪ 

੨੮੩ 

ਜਪੁ ਜਾਪਊ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ 
ਜਪਿ ਜਪਿ ਅਨਦੁ ਕਰਹਿ 

ਜਪਿ ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ 
ਜਪਿ ਜਪਿ ਹੋਏ ਸਗਲ 

_ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਕਾ 

ਜਪਿ ਜਪਿ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਜਨ 

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ 

ਜਪ ਤਾ੫ ਸੰਜਮ 

੫ ੯0੬ 

੬ ੧੧੪੭ 

੧੪ ੮੬੫ 

੭? ੩੭੯ 

੬ ੩੯੮ 

੧੯ ੬੭72 

੧੭ ੧੯੩ 

੧੮ ੩੯੩ 

੧੪ ੩੨੨ 
੧੭ ੧੨੭੦ 

੧੦ ੧੧੫੨ 

੧੨ ੮੯੩ 

੧੧ ੨੮੪ 

੪ ੩੯੯ 

੬ ੬੨੪ 

੧੫ ੧੯੪ 

੧੮ ੧੯੪ 

ਪ ੫੨੩ 

੧੨ ੩੬੭ 

੧੭ ੮੧੫ 

੧੬ ੮੨੯ 

੧੮ ੫੩੧ 

੩ ੮੯੯ 

੩ ੩੬੭ 

੧੧ ੬੨੩ 

੫ ੧੩੪੯ 

੪ ੧੧੮੩ 

੧੮ ੧੧੮੩ 

੧ ੫੬੩ 

੪ ੩੮੮ 

੮ ੧੦੦੫ 

੧੯ ੯੧੫ 
੫੬ 

੬੪੮ 

੬੦੨ 

੪ ੧੩੪੩ 

੨੩ 

੧੧ ੨੧੨ 



ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਗਉੜੀ ੧ 

ਕਾਨੜਾ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩,੧ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ _ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ 
ਜਪ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ਕਿਰਿਆ 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਸੁਖ 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਛੋਡਿ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮੁ ਖੰਡੇ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇਉ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਦਇਆ 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਂ ਬ੍ਰੇਤ ਪੂਜਾ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਲਿ 
_ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੁੰਨ ਸਭਿ 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ _ 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰਨ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਖਿਆ 

ਸਿਰਰਾਗ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ 

ਸਿਰੌਰਾਗ ਵਾਰ ੪,੩ 

ਸੂਹੀ ੪ 

ਸਵਈਏ ੩, ਕੀਰਤ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩,੨ 

ਸੂਹੀ ੧ 
ਆਸਾ ੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ 

ਗਉੜੀ੫ 
ਲੀਂ ੫ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ 
ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ 

ਜੰਪੁ ਤਪੁ ਸਤੂ ਸੰਤੋਖੁ ਪਿਖਿ 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ 
ਜਪੁ ਤਪੂ ਸਭੂ ਕਿਛੁ 
ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੂਲਾ 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਜੰਮ 

ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸੰਜਮ 

ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ 

ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ 

ਜੀ ਨਾਥੁ ਦਿਨੁ ਰੈਨਾਈ 

੩ 

੩ 

ਆ 

੩੮੮ 

ਇਉ? 

੯੬੬ 

੩੭੮ 

੧੨ 

੧੦੩੫ 

੧੩੪੮ 

੧੦੬੨ 

੯੬੭ 

੧੨੦੭ 

੨੨੩ 

੧੩੧੨ 

੧੯੬ 

- ੯੫੨ 

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ 

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ 

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ 
ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ 
ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ 

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ 

ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ 
ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ 
ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ 
ਜਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਾਨਕ 

ਜਪਿ ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਹੂ ਕੀ 
- ਜਪਿ ਮੁਕੰਦ ਮਸਤਕਿ 
ਜਪਿ ਮਨ ਸਤਿ ਨਾਮੁ 

ਜਪਿ ਮਨਿ ਸਿਰੀ ਗਮੁ 
ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ 

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ . 

ਜਪ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ 

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਨਿਰੰਜਨ 

ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ 

ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਬਿਦ ਮਾਧੋ 

ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਵਿੰਦੁ ਹਰਿ 

ਜਪਿ ਮਨ ਜਗੰਨਾਥ __ 
ਜਪਿ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ 

__ਜਪਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ-ਅਪਾਰੁ 

ਜਪਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਰਣੀ 
ਜਪਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰੀ 
ਜਪਿ ਮਨ ਨਰਹਰੇ 

ਜਪਿ ਮਨ ਨਿਰਭਉ 
ਜਪਿ ਮਨ ਪਰਮੇਸੁਰੁ 

ਜਪਿ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨੋ 
ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ 

ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ 
ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ 

੧੦ 
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ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਰਥਾਂਭਾ _ ੩ ੧੩੩੭ 



ਜਪਿ ਮਨ ਰਮ ੍ ੩੯੮ ਰ ਰ ਜਥ ਜਾਨਿਆ ਤਉ 
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ਆ ੮੭ ਹਲ 

ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵਹਿ_ਬੀਰਾ 
_. ਜਬ ਲਗਿ ਸਾਸੁ ਹੋਇ ਮਨ' 

_ਜਬ ਲਗੂ ਸਾਸੁ ਸਾਸੁ 
ਜਬ ਲਾਗੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ 

ਜਬ ਲਗੁ ਸਿੰਘੁ ਰਹੈ 
ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਦਿ ਨ ਭੇਦੀਐ 
ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਦ ਭੇਦੁ 

ਜੰਥ ਲਗੁ ਰੂਕਮੁ ਨ 
_ਜਬ ਲਗੂ ਕਾਲਿ ਗ੍ਰਸੀ 

ਜਬ 'ਲਗੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ __ 
ਜਬ ਲਗੁ ਘਟ ਮਹਿ 

ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਹੈ _ 
ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ 
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਤਿ ਕਾਇਆ 

ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ 
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਨਿ ਸਾਸੁ ਹੈ 
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਨਿ ਸਾਸੁ ਹੈ 
ਜਬ ਲਗੁ ਜਰਾ ਰੋਗੁ _ 

ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਵਹਿ ਕਲੀ 

ਜਬ ਲਗੁ ਤਾਗਾ ਬਾਹਉ 

ਜਬ ਲਗੂ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ 

ਜਬ ਲਗੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵੇ ਮੁਖਿ 
ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ 
ਜਬ ਲਗੂ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ 

ਜਬ ਲਗੁ ਦਰਸੁ ਨ ਪਰਸੈ 

ਜਬ ਲਗੁ ਬਿਕੱਲ ਭਈ 
ਜਬ ਲਗੂ ਮੋਹ ਮਗਨ 

_ ਜਬ ਲਗੁ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ _ 
ਜਬ ਲਗੁ ਮਨਿ ਬੈਕੁੰਠ 

ਜਬ ਲਗੂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ 

ਜਬ ਲਗੁ ਰਸੁ 
ਜਬ ਲਗੁ ਰਿਦੈ ਨ 
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ਜਮ ਦਾਓ ਬਾਧਾ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਭੈਰਉ ੩ 
ਮਲਾਰ ੩ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਮਾਰੁ ੩ 

ਬਸੰਤੁ ੩ 

ਮਾਝ ੩ 
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ਜਮੁ ਚੂਹਾ ਕਿਰਸ ਨਿਤ 
ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ 
ਜਮੁ ਜਾਗਾਤਿ ਨਾਹੀ ਕਰੂ 

ਜਮੁ ਜਾਗਾਤਿ ਨ ਲਗਈ 

ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ 

ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਹਿ ਨਹੀ ਸਾਕੈ 
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ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧਉ ਮਰੈ 
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ਜਮ ਦਿ ਬਧੇ ਰ ਜਲ ਤੋਂ ਤਰੰਗ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ ___ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਆਹਿ __੧੭ ੧੨੩੮ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਜਰ ਜਰਫ਼ਣਾ ਕੰਨ੍ਹਿ ਚੜਿਆ _ ੧੮ ੧੨੯੦ 
ਸਿਰੈਰਾਗੁ ੩ ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ੧੯ _ ੬੯ | ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ _ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ੧ ੮੫੬ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ੧੭ ੧੨੪੫ | ਸਵਈਏ ੪, ਗਯੰਦ _ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛੁ ਕਛੁ ੬ ੧੪੦੩ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ 8,੩ ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ੭ ੬੪੮ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਜਰਾ ਮਰਾ ਕਛੂ ਦੂਖੁ ਨ ੩ ੮੨੪ 
_ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ __ ੧੯ ੬੪੮ | ਗਉੜੀ ੧ ਜਰਾ ਮੰਰਣ ਗੁਤੁ ੧੮ ੨੨੩ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ੬ ੧੩੩੧ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਰਾ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਫੇਰਿ ੧੪ ੩੪੩ 
ਮਾਰੂ ੧ ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧੇ ਮਿਲਹਿ ੧੬ ੧੦੩੧ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਭੂ ੧੫ ੬੧੧ 
ਮਾਰੂ ੩ ਜਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ੧੭ ੧੦੪੯ | ਗਉੜੀ ੪ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿਰਤਿ € ੧੬੬ 
ਗਉਂੜੀ ੩ ਜਮਿ ਪਕੜਿਆ ਤਬ ਹੀ ੫ _੨੩੦ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਵਿਆਪਈ ੧੭ ੮੦੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ਜਮ ਪੰਥੁ ਬਿਖੜਾ ਅਗਨਿ ੧੭ ੨੪੮ | ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜਰਾ ਮਰਨੂ ਛੂਟੈ ੮ ੧੧੬੨ 

_ ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਜਮ ਪੁਰਿ ਘੋਰ ਅੰਧਰੂ ____ ੧੮ ੫੮੪ | ਗਉੜੀ ੩ ਜਲਉ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ੧੧ ੧੫੮ 
ਮਾਰੂ੧ _ ਜਮ ਪੁਰਿ ਫਾਸਹਿਗਾ ੮ ੯੯੩ | ਸਿਰੰਰਾਗੁ ੧ ਜਲੀਆਂ ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ ੮ ੧੭ 

_ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਂਧਿ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ __ ੪ ੧੩੪੮ | ਆਸਾਂ ੧ ਜਲੂ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਨਿ ੧੦ ੪੧੧ 
_ ਗਉੜੀ ੫ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ੩ ੧੯੪ | ਆਸਾ ੫ ਜਲ ਸੰਗਿ ਰਾਤੀ ਮਾਛੂਲੀ ੫_੪੫੪' 
ਮਾਝ ੩ ਜਖ਼ਪੁਰਿ ਬਧਾ ਦੁਖ ਸਹਾਹੀ __ ੧੦ ੧੧੧ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਥਲਿ ਹੈ ੧੦ ੩੩੧ 
ਮਾਰੂ ੩ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ੧੯੯੯੪ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ __ਜਲਿ ਹਸਤੀ ਮਲਿ ਨਾਵਾਲੀਐ _੧੦ ੧੩੧੪ 
ਆਸਾਂ ੩ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ੭ ੪੨੬ | ਸਲੋਕ ੩ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਊਪਜੈ ੧ ੧੪੨੦ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪,੩ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ੧੪ ੫੮੬ | ਕਾਨੜਾ ੫ ____ ਜਲੁ ਹੇਵਤ ਭੂਖ ਅਰੁ ੫ ੧੩੦੫ 
ਸੂਹੀ ੩ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਪ ੭੫੫ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹੀ ੭ ੧੨੮੨ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਨਿ ੧੪ ੫੧੩ | ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤਿ ਪਵਨ ਕਾ ੩ ੬੫੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧੋ ਲਹੈ ਸਜਾਈ __ ੨ _ ੯੦੬ | ਟੋਡੀ ਨਾਮਦੇਉ __ ਜਲ ਕੀ ਮਾਛੁਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰਿ _ ੧੧ _੭੧੮ 
ਮਾਰੂ ੧ ਜਮ ਪੁਰਿ ਵਜਹਿ ਖੜਗ ੮ ੯੯੩ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜਲ ਕੀ ਮਛੁਲੀ ਤਰਵਰਿ ੧੨ ੪੮੧ 
ਸੂਹੀ ੪ ਜਮ ਮਗਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ੧੭ ੭੭੫ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ ___ ਜਲ ਕੈ ਮਜਨਿ ਜੇ ਗਤਿ ੧੬ ੪੮੪ 
ਤੁਖਾਰੀ ੧ _` ਜਮ ਮੋਗਿ ਨ ਜਾਵਹੁ ੬ ੧੧੧੦ | ਸੂਹੀ ਰਵਿਦਾਸ __ ਜਲਿ ਗਇਓ ਘਾਸੁ ਰਲਿ ੫ ੭੯੪ 
ਆਸਾ ੧ ਜਮ ਮਗਿ ਬਾਧਾ ਖਾਹਿ ੪ ੪੩੯ | ਸੂਹੀ ੫ ਜਲਿ ਜਾਉ ਏਹੁ ਬਡਪਨਾ ੮ ੭੪੫ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਮੁ ਮੰਜਾਰੁ ਕਹਾ ੧੯੩੨੩ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਲਿ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ੧੧ ੧੩੩੨ 
ਭੈਰਉ ੫ ਜਮ ਮਾਰਗ ਕੈ ਸੰਗੀ ੧੧ ੧੧੩੭ | ਮਾਰੂ ੩ ਜਲਿ ਜਲਿ ਪਪੈ ਬਹੁਤੁ ੮ ੧੦੪੪ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ੩ _੫੮੨ | ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਜਲਿ ਜਲਿ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ੬ ੪੬੬ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ _ ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ __੧੧ ੫੮੧ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ੧੩ ੮੧੩ 

_ ਆਸਾਂ ੧ _____ ਜਮਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ ੧੪ ੪੩੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਜਲਣਿ ਬੂਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ___੧੯ ੯੨੮ ' 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ___ ਜਮਰਾਜੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ੪ ੧੪੩ | ਸੂਹੀ ੫ ਜਲ ਤੇ ਊਠਹਿ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗਾ ੧੩ _੭੩੬ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਮੁ ਲਜਾਇ ਕਰਿ ਭਾਗਾ ੮ ੬੨੬ | ਕਾਨੜਾ ੪ ਜਲ ਤੇ ਓਪਤਿ ਭਈ ਹੈ ੧੫ ੧੩੦੯ ` 
ਮਾਰੂ ੧` ਜਮ ਵਸਿ ਕੀਆ ਅੰਧੁ ੧੮ ੧੦੩੧ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਜਲਤ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਨ ੧੭ ੮੨੮ 

_ ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਨਿ ਹਾਰਿਆ __ ੧੩ ੪੭੨ | ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੫ _ ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ ੧ ੯੮੭ 
ਗਉਂੜੀ ੧ ਜਰਾਸੰਧਿ ਕਾਲਜਮੁਨ ੧੯ ੨੨੪ | ਗੂਜਰੀ ੫ ਜਲਤ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗ ੭ ੫੦੮ 
ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਭ ਮਤਿ ੧ ੭੯੩ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਲਤ ਅੰਭ ਥੰਭਿ ਮਨੂ ੧੦ ੩੩੬ 
ਮਾਰੂ ੧ ਜਰਾ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ੧੯ ੧੦੦੯ | ਗਉੜੀ ੫ ਜਲਤੋ ਜਲਤੋ ਕਬਹੂ ਨ ੧੫ ੨੧੫ 

ਮਾਰੂ ਤੇ ਜੋਰਾ ਜਮੁ ਤਿਸੁ ਜੋਹਿ ਨ ੭ ੧੦੪੪ | ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਉ _ ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗ ਤੇ ੧੭ ੧੨੫੨ 





ਜਲੁ ਪੀੰਵਤ ਨਿਉਂ ਰ ਜਸ਼ੁ ਜਪਤ ਭੈ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਜਲੁ ਪੀਵਤ ਜਿਉਂ ਤਿਖਾ ___ ੧੩ ੯੧੪ | ਮਲਾਰ ੩ ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ੧੦ ੧੨੬੧ 
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`_ ਜਾਂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ - ੮ ੧੨੦੬ 
-ਜਾ.ਕੈ ਸੰਗਿ ਰਿਦੈ ਪਰਗਾਸ __ ੧੫ ੮੬੩ 
-ਜਾ ਕੈਂ ਸੂਤਿ ਪਰੋਇਆ `ਬੋਖ ੧੧੫੦` -` 
ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਇ ਜੰਤਾ _ ੧੩ ੧੨੧੮ --` 
ਜਾ.ਕਾ ਸੇਬਦੁ ਸੁਨਤ _____੧੮ ੭੩੯ 
ਜਾ.ਥਾ ਸਭੁ ਕਿਛੂ ਤਾ ਕਾ. __ ੧੦ ੧੮੬ 
ਜਾਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਟਿ ਘਟਿ _ __ ੧੮ ੧੮੨ 

_`ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਸੁਖ ਭਏ ___੧੪ 3੨੧੨ ` 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਸਭੁ ਕਛੂ ___ ੧੩ ੬੧੭- 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ __ ੬ _੬੧੭ 

ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਜਮ ਤੇ ___ ੪ ੩੮੨ 
_ ੧੯ ੧੯੬ 



ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਨਹੀ 

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਰਮਨਿ ਉਧਰੀਐ 

- ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਪਦਾ ਟਰੈ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੂਖ 

_ਜਾ-ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ 

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਛੂ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕੁਲਹ ਉਧਰ 

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਲਮਲ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਵਲਾ 

ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਛੁਟਹਿ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤਰੇ ਨਿਦਾਨ 

ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ 

ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਰਮਨਿ ਦੁਰਮਤਿ 

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪ 
` ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ 
_ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ 
ਜਾ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਬਿਰਥਾ 

ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਦੁਖ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮੁਚਤ ਪਾਪ 

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਿਟਹਿ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮੂਰਖ ਚਤੁਰ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਦ ਬਿਗਾਸ 
ਜਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ 

ਜਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਗਤਿ 

ਜਾ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖ 

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਧ ਸਾਧ ਮੁਨਿ 

ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ 

` ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ 

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨਿਧਾਨੁ ਸਿਵ 
- ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸਟ 

ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਨ ਹੋਣਤ 
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ 

``` ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ 

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧਿ 

`ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ 

ਜਾਂ ਕੈ ਹੀਐ ਦੀਓ ਪ੍ਰਭ 
ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ ਪ੍ਰਗਟੁ 
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੧੩੯੮ 

_ ੩੯੫ 
੧੮੪ 

੧੪੦੧ 

੩੯੦ 

੫੦੦ 

੧੧੫੨ 

੬੧੯ 
੨੬੭ 

੧੧੫੨ 

੨੫੧ 

੨੦੮ 

ਜਾਂ ਕਾਂ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ 
ਜਾਂ ਕਾਂ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ 

ਜਾਂ ਕੇ ਹਰਿ ਸਾ ਠਾਕੁਰੁ 

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ 

ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰੁ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ __ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਵਸੈ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਠਾਕੁਰੁ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਆ ਮੇਰਾ 

ਜਾਂ ਕੈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਹਿ ਗੁਰ 
`ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ _ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂ . 
ਜਾ ਕੈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭੁ 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹਿ ਮੁਰਾਰੀ 

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨ ਸੋਈ 

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋ ਸਚ 

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ 

ਜਾ ਕਾਂ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੂ 
ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਕੂ ਕਿਛੁ 

ਜਾ ਕਾਂ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ 

ਜਾ ਕੈ ਕੀਐ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰੈ 
ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਦਾਤਿ 
ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ 

ਜਾਂ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇਢ ਸਭ 

ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ 
ਜਾ ਕੈ ਕੀਨ੍ਹੈ ਹੋਤ 

ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮਿ ਉਤਰੈ 
ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਹੋਵਹਿ ਤੂੰ 
ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮਿ ਤੇਰਾ ਵਡ 
ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਜੋਹਹਿ 
ਜਾ ਕਾਂ ਕਾਰਜੁ ਸੋਈ 
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਧੁਨੀ 
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਤਿ ਨਿਰਮਲ 

ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਬ ਲਖੇ ਨ 

ਜਾ ਕੈ ਕਰਮੁ ਨਾਹੀ ਧਰਮੁ 
ਜਾ ਕੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ 

ਜਾ ਕੈ ਕਗਮਿ 
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ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ 

ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ 

ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ 

ਜਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ 
ਜਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ 

ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸਭੁ 
ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਹਰਿ ਨਾਹੁ 
ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਸਗਲ 
ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ 
ਜਾਂ ਕੈ ਘਰਿ ਈਸਰੁ ਬਾਵਲਾ 

ਜਾ ਕੈ ਘਰਿ ਸਗਲੇ ਸਮਾਹਿ 
ਜਾ ਕੈ ਘਰਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ 
ਜਾਂ ਕੈ ਘਰਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ 

ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ 

ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਬਾਨ 

ਜਾ ਕਾ ਚਵਰੂ ਸਭੁ 

ਜਾ ਕੀ ਛੋਤਿ ਜਗਤ ਕਉ 

ਜਾ ਕੈ ਜੀਅ ਜੈਸੀ 

ਜਾਂ ਕੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਧਨੁ ਮਾਲੁ 
ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ 
ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ਜੀਅ 

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਜਮਦੂਤ 
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਨ ਬਿਰਥੀ 

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੇ 

ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਉਚਾ 
_ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਤੁਹੀ 

ਜਾ ਕਾਂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ 
ਜਾ ਕਾ ਤਸੂ ਨਹੀ ਸੰਗਿ 
ਜਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ 

ਜਾ ਕੀ ਦਿਸਟਿ ਨਾਦ ਲਿਵ 
ਜਾ ਕੈ ਦੁਖ ਸੁਖੁ ਸਮ 
ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ 

ਜਾ ਕਾ ਦਾਨੂ ਨਿਖੂਟੈ 
ਜਾ ਕੈ ਦਫਤਰਿ ਪੁਛੇ 

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅਚਲ 

ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ 
ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਦਾ 

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਇ 
ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ 

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੁਖ ` 

੧੧੮੧ | ਆਸਾ ੫ 

੮੬੨ | ਸੂਹੀ ੫ 
੩੮੯ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

੪੫੭ | ਮਾਰੂ ੫ 

੧੧੫੨ | ਆਸਾ ੫ 

੬੫੫ | ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ 

੧੨੯੨ | ਸੋਰਠਿ ੧ 

੯੮੭ | ਮਾਰੂ ੫ 
੬੩੯ । ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

੮੯੫ | ਰਮਕਲੀ ੫ 

੨੩੮ | ਸੋਰਠਿ ੫ 

੨੩੮ | ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ 

੩੯੩ | ਗਉੜੀ ੫ 

੧੧੦੬ | ਗਉੜੀ ੫ 

੩੪੩ | ਗਉੜੀ ੫ 

੧੫੧ | ਚਉਬੋਲੇ ੫ 

੧੪੦੪ | ਤਿਲੰਗ ੧ 

੧੮੪ | ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ 
੭੩੯ | ਗਉੜੀ ੫ 

੧੮੪ | ਆਸਾ੫` 
੨੬੭ | ਸਾਰਗ ੫ 

੩੩੦ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

੩੩੮ | ਗਉੜੀ ੫ 

੩੯੯ | ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ 

੨੫੬ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 
੧੦੩੯ | ਬਸੰਤੁ ੫ 

੯੨ | ਆਸਾ ੧ 

੧੮੬ । ਬਸੰਤੁ ੫. 
੧੩੯੯ | ਬਸੰਤੁ ੫ 

੩੯੫ । ਬਸੰਤੁ ੫ 
੨੩੮ | ਗੂਜਰੀ ੧ 

੧੩੯੧ । ਕਾਨੜਾ ੪ 

੧੩੯੧ | ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ 
੧੯੨ | ਭੈਰਉ ੫ 
੨੩੮ | ਗਉੜੀ ੫ 

੨੭੭ | ਮਾਰੂ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ 

ਜਾ ਕੀ ਧੰਰਕ ਇਸੁ 

ਜਾਂ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਾਟੈ ਜਮ ਜਾਲੂ 
ਜਾਂ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰੇ ਪੁਨੀਤਾ 
ਜਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ 
ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੂਧ ਕੇ ਠਾਟਾ 
ਜਾ ਕੀ ਨਦਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 

ਜਾ ਕੈ ਨਾਮਿ ਸੂਨਿਐ ਜਮੁ 
ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਭਉ 

ਜਾ ਕੈ ਨਾਮੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ 
ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ 
ਜਾਂ ਕੈ ਪਾਇ ਜਗਤੁ ਸਭੂ ਲਾਗੈ 

ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ 
ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 
ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ 
ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ` 

ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ 
ਜਾਂ ਕਾਂ ਬਾਸਾ ਗੋਰ ਮਹਿ 
ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ 

ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ 

ਜਾਂ ਕੇ ਬਿਛੁਰਤ ਹੋਤ ਮਿਰਤਕਾ 

ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਰਾਇ 

ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ 

ਜਾ ਕੈ ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ 
ਜਾ ਕੈ ਬਰਤੁ ਨਾਹੀ ਨੇਮੁ 
ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈ 

ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਹੇਤੁ 
ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਉ ਸਦਾ 

ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਉ ਨਾਹੀ ਖੈ 
ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭੈ 

ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ 

ਜਾ ਕੋ ਭਾਗੁ ਤਿਨਿ ਲੀਓ 

ਜਾ ਕੈ ਭਰਾਗਦਤੁ ਲੇਖੀਐ 
ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਸਭ 

ਜਾ ਕੈ-ਮਸੰਤੱਕਿ ਕਰਮ 
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ 
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤੇਕਿ ਭਾਗ ੍ 
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ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਰ - (86) ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਹੈ 





ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ (835) ਰ ਜਾਨੂ ਜਾਨੁਟੁ ਸਭਿ 
ਰ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਬਖਸੇ 

ਗਉੜੀ ੫ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ੧੯ ੨੫੮ | ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਨ ਆਦਰੋ ੧੧ ੭੦7 
ਭੈਰਉ ੩ ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਸ਼ੂਨ ਕਰੀਅਹੁ _ ੧੯ ੧੧੨੭ | ਆਸਾ ੫ ਜਾਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ੬ ੩੮੫ 
ਭੈਰਉ ੩ ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ੧੯ ੧੧੨੭ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਾਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ੧੧ ੩੩੭ 
ਆਸਾ ੧ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰਣਹਾਰੂ ੧੪ ੩੪੯ | ਬਸੰਤੁ ੧ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਤੇਰੈ ਨਾਇ __ ੧੬ ੧੧੮੯ 

ਮਲਾਰ ੧ ਜਾਤਿ ਕੁਲੀਨੁ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ੧੧ ੧੨੫੬ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਾਤੇ ਫਿਰਿ ਨ ਆਵਹੁ ੧੦ ੧੩੨੮ 

ਗੂਜਰੀ ੫ ਜਾ ਤੇ ਘਾਲ ਨ ਬਿਰਥੀ ੧੦ ੫੦੦ | ਮਾਰੂ ੫ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਊ ਨਾਹੀ ੧੯ ੧੦੮੫ 
ਗਉੜੀ ੧ ਜਾਤੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ੧੫ _੧੫੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ _ ੧੪ ੧੯੫ 
ਸਾਰਗ ੫ _ਜਾਤਿ ਜਨਮ ਕੁਲ ਖੋਈਐ ___ ੧੮ ੧੨੩੦ | ਮਾਰੂ ੫ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤਿ ਨਾ ਕੋਊ ੧੨ ੧੦੦੪ 
ਮਾਰੂ ੧ ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ੧੮ ੧੦੩੫ | ਸਾਰਗ ੧ ਜਾਤਿ ਬਰਨ ਕੁਲ ਸਹਸਾ ੨ ੧੧੯੮ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ੮ ੧੩੩੦ | ਸੋਰਨ ੯ ਜਾਤੇ ਭਗਤਿ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ __ ੯੬੩੨ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤਿ ੧੫ _੩੨੮ | ਸੋਰਠ ਕਬੀਰ ___ ਜਾਤੇ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਲੀਕ ਮਿਟਾਈ __੧੧ ੬੫੫ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਹਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ੪ ੫੧੮ | ਆਸਾਂ ੧ ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ੧੧ ੪੬੯ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਾ ਤੂੰ ਤੂਸਹਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ਤਾ __੫ _੫੧੮ | ਮਾਰੂ ਵਾਰ੫ __ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲਿ ਹੈ ੧੫ ੧੦੯੬ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਹਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ਤਾ __੬ _੫੧੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ __ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਤਾ ਤੂਝੈ ੩ ੯੩੩ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਹਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨਉ _ ੫ _੫੧੮ । ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਤਾ ਮਿਲਿ ਰਹਾਂ _ ੭ ੧੩੩੦ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰਿ ੫ _੧੪੬ | ਗਉੜੀ ੧ ਜਾਤਿ ਰਹੇ ਪਤਿ ਕੇ ੫੨੨੧ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਜਾਂ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਮਾਣੂ ਕੀਆ __ ੧੪ ੫੫੭ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਾ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਰਾਖਿ ਲੈਹਿ ੩ ੧੩੩੦ 
ਗਉੜੀ ੫ ਜਾ ਤੇ ਕਰਉ ਬਿਖਮ ੧੪ _੨੫੧ | ਬਿਹਾਗੜਾ ੫___ ਜਾ ਤੇ ਵੀਡੁੜਿਆ _ ੧੩ ੫੪੭ 
ਮਾਰੂ ੩ ਜਾਂ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸਦਾ ਸੁਬੁ ੩ ੧੦੫੧ | ਵਾਰ ਮਾਝ ੧ __ ਜਾ ਤੂੰ ਵਡਾ ਸਭਿ ਵਡਿਆਂਈਆ _ ੪ ੧੪੫ 
ਆਸਾ੧ ____ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ੧੨੩੫੪ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੇ ਭਏ ੧੮ ੧੩੪੫ 
ਆਸਾ ੧ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਜਪੀ ੧੦ ੩੫੭ | ਗਉੜੀ ੫ ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੁਰਕ ੧੨ ੨੩੭ 
ਸੂਹੀ ੫ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ੭ ੭੪੪ | ਸਿਗੰਰਾਗੁ-੪ ਜਾ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ੧੬ ੩੯ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਾਤੀ ਦੈ ਕਿਆ ਹਥਿ ੧੫ ੧੪੨ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਜਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ _੭? _ ੨੫ 
ਮਾਰੂ ੯ ਜਾਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਸਗਲ ੪੯੦੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਜਾ ਦਿਨਿ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ੧੭ ੨੧੨ 
ਮਾਰੂ ੩ ਜਾ ਤਧੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਸਚੀ ੧੨ ੧੦੫੧ | ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ __ ਜਾ ਦਿਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਹਿ __੧੪ ੮੧੦ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਤਾ ਕਰਹਿ ੧ ੧੪੫ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ੪ _ ੫੦ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਾਹਿ ਦਿਸੰਤਰਿ _ ੩ _੧੪੫ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਜਾ ਧਨ ਕੌਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ੧ ੫੪ 

ਆਸਾਪ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ੩ ੩੭੬ ! ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਜਾ ਨਾਉ ਚੇਤੈ ਤਾ ਗਤਿ ੧੯੬੭ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੇ ਤਾ ਹੋਵਹਿ ੨ ੧੪੫ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ___ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ੬ ` ੭੧ 
ਆਸਾ ੩ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ੪ ੪੨੩ | ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ __ਜਾਨਿ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ੧੦ ੬੫੮ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਾਂ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਗ ਵਗਾਵਹਿ __੨ ੧੪੫ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ __`_ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰਿ ਜਾਨੀਅੜਾ ___੭ ੯੨੪ 
ਆਸਾ ੧ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ੧੨੩੫੪ | ਸਾਰੌਗ ਵਾਰ ੪੧ _ ਜਾਂ ਨ ਸਿਆ ਕਿਆ ਚਾਕਰੀ __ ੮ ੧੨੪੨ 
ਮਾਝ ੩ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੇ ਤਾ ਨਾਇ ੧੧ ੧੨੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਇੰ. “੬ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ __ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪੜਹਿ ੧ _੧੪੫ | ਆਸਾ ੫ ਜਾਨੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ਹੋਇਗੀ ੧੪ ੩੭੪ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ _ ੩ _੧੪੫ | ਸਵਯੇ ੫ ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਤੇਰੋ ਭੇਉ ੪ ੧੩੮੬ 

ਬਿਲਾਵਲੁ 8 ਜਾ ਤਿਨਿ ਸਵਾਲਿਆ ੧੭ ੫੫੪ | ਵਡਹੰਸੁ ੧ ____ ਜਾਨੀ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ੧ ੫੭੯ 
ਸੂਹੀ ੫ ਜਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ੧੮ _੭੪੫ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਜਾਨੁ ਜਾਨੁਟੁ ਸਭਿ ਕਰਿਹ ੯ -੩੨੫ 
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ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਖੁ __੧੪ ੬੮੬ 

ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ੭ ੧੦੩੧ 
ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ _੫ ੧੦੨੪ 
ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ ੧੬ ੧੦੬੦ 
ਜਿਉ ਤਨੁ ਕੋਲ ਪੀੜੀਐ, ੩ ੯੬੪੪ 
ਜਿਉਂ ਤਨੁ ਬਿਧਵਾ ਪਰ ੨੨੨੬ 

ਜਿਉ ਤੁਮੂ ਰਾਖਹੁ ਤਿਉ ੯ ੮੦੯ 
ਜਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਿਵ ੧੫ ੧੮੧ 
ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ __੧੪ ੪੨੨ 

ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ __੧੦ ੧੩੭ 

ਜਿਉ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਜੋ ੫ ੧੦੧੨ 
ਜਿਉਂ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ __੧੦ ੮੧੫ 

ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ੪ ੪੨੧ 
ਜਿਉਂ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਵ ਹੀ ੮ ੧੨੨੩ 

. ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਵ ੨ ੩੫੬ 

ਜਿਉ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਵੈ . ੭ ੧੧੮੯ 
ਜਿਉਂ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕੰਤੁ ੧੩ ੬੯੩ 

ਜਿਉ ਤਰੁਨਿ ਭਰਤ ਪਰਾਨ ___ ੧੦ ੮੩੮ 

ਜਿਉ ਦੂਧ ਜਲਹਿ ਸੰਜੋਗੁ ___੧੧ ੮੩੮ 
ਜਿਊ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ ੧੨੮੩੮ 

ਜਿਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਦੂ ੧੧ ੬੯੩ 
ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ੧ ੭੫੮ 
ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਚਰਣ ਤਲੇ ਤੇ ੮ ੭੩੫ 

ਜਿਉ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ੬ ੫੩੯ 

ਜਿਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ੭ ੧੦੨੦ 

ਜਿਉਂ ਨਟੂਆਂ ਤੰਤੁ ਵਜਾਏ __੧੯ ੭੯੮ 
ਜਿਉਂ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਨਚਾਇਦਾ _ ੫ ੧੦੯੪ 

ਜਿਉਂ ਨਿਰਧਨੁ ਧਨੁ ਦੇਖਿ ੧੪ ੧੦੦ 

ਜਿਉ ਨਰਪਤਿ ਸੁਪਨੈ ੨ ੧੭੬ 



ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਹਿਓ 
ਜਿਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ 
ਜਿਉਂ ਪਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਲਾਇ 

ਜਿਉਂ ਪਕਰਿ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੁਸਟਾਂ 
ਜਿਉਂ ਪੰਖੀ ਇਕਤ੍ਹ ਹੋਇ . 

ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਣੂ ਨਾਵ ਚੜਿ 
ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਬਿਨਸਿ 

ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੂ ਹਰਣਾਖਸਿ 
`_ ਜਿਉ ਪੁਰਖੈ ਘਰਿ ਭਗਤੀ 

ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਾਟੀ ਕੁੰਭੇਉ 

ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਹੈ 

੩ 
੧੪ 
੧੮ 
੧੬ 

ਯ੍੧ 
੧੮ 
੧੭ 
੪ 
ਲੀ 

੧੭ 
੩ 

੩੩੬ 

੧੧੭੭ 

੬੬੧ | 

੯੮੨ 

੮੬੨ 

੫੩੮ 

੨੯੨ 

੧੭੧ 

ਅਰ 

੧੪੧੩ 

੧੩੫੧ 

ਜਿ 976 

ਜਿਉਂ ਬਾਲਕੁ ਪਿਤਾ ਊਪਰਿ __ ੭ 
ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਠਉਰ ੧੦ 
ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੂ ਤਿਉ ਨਾਨਕ __ ੬ 
ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ੧ 

ਜਿਉਂ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ੯. 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਹਿ ੭ 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਿ ੧੨ 

ਜਿਉਂ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮੁ ੪ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਮੋਹਿ ੧੨ 
ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਸੀ ੭ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੈ ੧੦ 

ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ੫ 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ੬ 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੂ ੧੭ 
ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ੧੨ 

ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹਿ ਤਰ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ _ ੧੮ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹਿ ੧੨ 

ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ੧੯ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੁੰ ਸਭ __੬ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੂ ਤੂੰ ੧੭ 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ੧੫ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂ ਜਨ _ ੫ 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਨਾਨਕੁ ੪ 
ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਮੈ __ 8 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਮੈ __ 8 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਤੂਝ ੧ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂ ਮੇਰੇ __੯ 

ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ੫ 

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਮੇਰੇ __੪ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ੩ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਰਾਮ _੪ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੇ ੬ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ੧੯ 
ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਉਨਿ ਮੋਹਿਨੀ _ ੧੬ 

੩੯੬ 

੧੩੪੮ 

੨੯੨ 

੫੦੮ 

੩੨੪ 

੧੧੪੮੦ 

੩੭੬ 

੧੫੪ 
ਕਦ 

੫੬੫ 

੧੧੭੨ 

੧੩੪੫ 

੫੨੯ 

੬੭੦ 

੭੪੬ 

੧੦੨੦ 

੫੯੮ 

੧੧੪੭ 

੯੩੩ 

੧੩੩੩. 

੧੦੫੧ 

੩੧੭ 

੧੩੯ 

੯੪੭ 

੫੪ 

_ਝੇ੧ਉ 

੮੬ 

੬੨ 

੨੦ 

੬੧ 

੬੭੦ 

੪੧੬ 

੭੩੫ . 

੩੯੮ 

੪੫੮ 

੧੧੮੧ 

੧੦੪ 

੨੦੬ 



ਜਿਸ ਸੰਗਿ ਲਾਗੇ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ 8 

ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉੰਦਿਆਨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਜਿਉ ਮਹਾ ਖੁਧਿਆਰਥ ਭੋਗੁ 
ਬਿਲਾਵਲੂ ਵਾਰ ੪ ਜਿਉ ਮੰਹਿ ਵੁਠੈ ਗਲੀਆ 
ਗੋਂਡ ੫ _____ ਜਿਉ ਮੈਗਲ ਇੰਦੀ ਰਸਿ 

ਕਾਨੜਾ ੪ ਜਿਉ ਮੈਗਲੁ ਮਸਤੁ ਦੀਜੈ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਜਿਉ ਮਛੀ ਤਿਉ ਮਾਣਸਾ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਜਿਉਂ ਮਛੁਲੀ ਫਾਥੀ ਜਮ 

ਸੋਰਠਿ ੪ ਜਿਉ ਮਛੁਲੀ ਬਿਨੁ ਨੰਰੈ 
ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਿਉ ਮਛੁਲੀ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀਐ 

`ਜੂਰੀ੪ ਜਿਹੇ ਮੂਲੀ ਵਿਣੁ ਪਾਣੀਐ 
_ ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ _ ਜਿਉ ਮਾਜੀਠੇ ਕਪੜੇ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਜਿਉ ਮਾਤ ਪੂਤਹਿ ਹੇਤੂ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲਿ ਲਪਟਾਵੈ 

ਗਉੜੀ ੫ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ 

ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਉ _ ਜਿਉ ਮਧੁ ਮਾਖੀ ਸੰਚੈ 
ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ __ ਜਿਉ ਮਧੁ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੌਰਿ 
ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ __ ਜਿਉ ਮੀਨਾਂ ਹੇਰੈ ਪਸੂਆਰਾ 

ਬਸੰਤੁ ੧ __ ਜਿਉ ਮੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ` 

ਸਾਰਗ ੫ ਜਿਉਂ ਮੀਨਾ ਜਲ ਸਿਉਂ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਜਿਉ ਮੀਨ ਜਲ ਸਿਉ ਹੇਤੁ 
ਗਉੜੀ ੧ ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਹਿ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਿਉ ਮਨੁ ਦੇਖਹਿ ਪਰ ਮਨੁ 
ਸੋਰਠਿ ੧ ਜਿਉ ਮੰਨਾ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀਐ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਜਿਉਂ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਪਤਿ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੪ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਭਿ ਬਸੈ ਬਾਸੁ 
ਗਉੜੀ ੫ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਨਾ 

ਗਉੜੀ ੪ ਜਿਉਂ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਜਿਉ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ 

ਸੂਹੀ ੧ ਜਿਉਂ ਰਾਖਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ 
ਗਉੜੀ ੫ ਜਿਉ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਊਪਰਿ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫'____ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਮਹਤਾਰੀ ਬਾਰਿਕ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਜਿਉ ਰਾਜੇ ਰਾਜੂ ਕਮਾਵਦੇ 

ਆਸਾਂ ੫ ਜਿਉ ਰਾਤੀ ਜਲਿ ਮਾਛੁਲੀ 

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ _ਜਿਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ 
ਆਸਾ ੧ ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ 

ਕਾਨੜਾ ੪ ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਤਰਿਓ ਸੰਗਿ 

ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ 

੧੮ ੨੮੨ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 

੧੧ ੮੩੮ | ਮਲਾਰ ੧ 

੨ ੮੫੫ | ਮਾਰੂ ੧ 

੧੦ ੮੬੨ | ਮਾਰੂ ੪ 
੧੫ ੧੩੧੦ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 
੮ _ ੫੫ | ਭੈਰਉ ੫ 

੮ ੯੩੫ | ਭੈਰਉ ੫ 

੯ ੬੦੭ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

੧੪ ੭੦੮ | ਆਸਾ ਫਰੀਦ 

੨ ੭੫੯ | ਮਾਰੂ ੧ 

੧੧ ੬੪੪ ! ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ 

੧੧ ੮੩੮ | ਵਡਹੰਸੁ ਫਾਰ ੪ 
੬ ੬੨੯ | ਸਾਰਗ ੧ 

੧੬ _ ੨੮੨ । ਮਾਝ ੩ 

੧੧ ੧੨੫੨ | ਸੋਰਠਿ ੧ 

੧੨ ੬੫੪ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

੧੪ ੮੭੩ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

੧੮ ੧੧੮੭ | ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪ 

੩ ੧੨੨੨ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

੯ ੮੩੮ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ 8 
੪8 _੨੨੬ | ਵਡਹੌਸ ਵਾਰ 8 

੬ ੧੩੪੨ | ਮਾਝ ੩ 
੧੧ ੫੯੭ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

੧੧ ੧੩੪੪ | ਕੇਦਾਰਾ ੪ 

੧੧ ੧੩੩੬ । ਸਾਰਗ ੪ 

੫ _੨੪੦ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ 

੧੦ ੮੦੮ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ 

੧੧ ੧੬੪ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

੮ ੯੦੬ | ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ 

੧੫ _੭੫੨ | ਮਾਰੂ ੫ 

੧੦ _ ੧੭੯ | ਮਾਝੜ੩ 

੧੫ ੬੮੦ । ਮਾਝ ੩ 

੧੫ _੫੧੬ | ਬਸੰਤੁ ੫ 
੨ ੪੫੪ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

੬ ੧੧੬੪ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

੧੬ ੪੧੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ 
੩ ੧੩੦੯ | ਗਉੜੀ ੫ 

ਫੁਨਹੇ ੫ ੭ ੩੦੩ 

ਜਿਉ ਲੋਭੀਐ ਧਨੁ ਦਾਨੁ - 
ਜਿਉ ਵੇਖਾਲੇ ਤਿਉ ਵੇਖਾਂ 
ਜਿਉਂ ਵਾੜੀ ਓਜਾੜਿ ਉਜਾੜੀ 
ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਹਰਿ ਕਾ ਮਨੁ 
ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਹੋਵਤ ਦਇਆਲੁ 
ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਨਦਰਿ ਕਰੇ 
ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ 
ਜਿਸੁ ਆਇਆ ਹਥਿ ਨਿਧਾਨੁ 

ਜਿਸੁ ਆਸਣਿ ਹਮ ਬੈਠੇ 

ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਦਿ 
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰੁ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ 
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰੁ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ 
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ 
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੈ 
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੂ ਕਿ ਕਰਮ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ 

ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੂ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕੁ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਰੰਗੁ ਸੋਈ 
ਜਿਸੁ. ਆਪਿ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸੁ 
ਜਿਸੁ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 
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ਆਸਾ ੪ __ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ੧੪ ੩੬੫ 

੨ ਗਉੜੀ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੈ _੫ _੨੮੨ 
ਸਵਈਏ ੩, ਕਲ੍ਹ _ ਜਿਸ ਧੀਰਜੁ ਧੁਰਿ ਧਵਲੁ ੧੬ ੧੩੯੩ | ਬਸੰਤੁ ੫ _- ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਮੇਰੇ __ ੧੭ ੧੧੮੫ 
ਸਿਰਰਾਗ ਵਾਰ ੪ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ੧੭ ੮? 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ̀  __ਜਿਸ ਨਉ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ __੬ _ ੨੭ 

ਮਾਰੂ ੧ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਹਰਿ 9੪ ੧੦੩੮ 
ਗੁ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ੧ 22 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਿਸ ਨੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਗਸੂ ੭ ੩੨੦ 
ਆਸਾ ੧ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਖੁਆਏ ੧੯੪੧੭ 

ਗਉੜੀ ੫ ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ੧ ੨੮੧ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਚਲਾਏ ੧੦ ੧੧੬੯ 
ਆਸਾ-੪ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ੯ ੩੬੬ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ੨ ੧੩੩੫ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ _੧੫ ੫੧੩ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ __ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ੫ ੧੦੯੧ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ੯੫੨੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਜਿਸ ਨੌ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ __੧੩ ੯੩੧ 
ਮਾਝ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ _੯ ੧੧੧ | ਮਾਰੂ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ੫ ੧੦੭੨ 
ਮਾਰੂ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ੬ ੧੦੬੩ | ਮਾਰੂ੪ _.__ ਜਿਸਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾਂ ੧੮ ੯੯੭ 
ਮਾਰੂ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋ __ ੧੨ ੧੦੪੬ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ _ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ੧੦ ੫੧੨ 
ਭੈਰਉ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ _ ੧੬ ੧੧੨੮ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ ਜਿਸ ਨੌ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੈ ੨ ੫੫੧ 

ਆਸਾ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰੰਗੇ . ੫੪੨੭ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਜਿਸ ਨੌ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ੧੭ ੫੧੨ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਆਪਿ ਲਏ ਲੜਿ __੪ 8੭੭ | ਭੈਰਉ ੫ ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ੧੬ ੧੧੫੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਿਸ ਨੌ ਇਕੋ ਰੰਗੁ -੧੬= ੯੬੩ | ਭੈਰਉ ੫ ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ੧੭ ੧੧੪੭ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਜਿਸ ਨੌ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡਾ ਕਰੇ ੬ ੩੦੨ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ੧੨ ੬੧੬ 

ਮਾਰੂ ੧ ਜਿਸ ਨੌ ਸਾਚਾ ਸਿਫਤੀ ਲਾਏ __ ੪ ੯੯੩ । ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੇ ਰਹੰਮ ੧੯ ੫੧੮ 
ਮਾਰੁ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਸਚੁ ਦੇਇ ੭ ੧੦੬੪ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ ਜਿਸ ਨੌ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ੪ ੫੫੪ 

ਮਾਰੁ ੩ `_ ਜਿਸ ਨੋ ਸਚਾ ਦੇਇ ਸੁ _. __੪ ੧੦੬੩ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪ ਜਿਸ ਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਹਰਿ _ ੮ ੮੫੩ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ___ ਜਿਸ ਨੌ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ੮ ੩੦੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਆ ਨਾਥੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ _ ੧੫ ੮੮੬ 

. ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ੧੯ ੫੨੧ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ੪ ੫੨੧ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਜਿਸ ਨੌ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁ ਨਾਮੁ _੪ ੫੨੧ 

ਆਸਾਂ ੫ __` ਜਿਸੁ ਨੀਰ ਕਉ ਕੋਈ ੧੫ ੩੯੬ 

ਆਸਾ੫ ___ _ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂੰ ਅਸਥਿ੍ਰਿ ਕਰਿ __ ੧੯ ੪੦੧ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂੰ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਦਾ _੧੮ ੩੧੭ 
ਆਸਾ ੩ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਹਿ ੩ ੪੪੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂ ਸੰਤੁਸਟੁ ਕਲਮਲ __੪ ੯੬੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂ ਕਿਰਪਾਲ ੪ ੧੯੬੧ 

ਆਸਾ 8 ਜਿਸ ਨੌ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਸੋਈ _ ੧੮ _ ੧੧ 
ਤਿਲੰਗ ੪ `ਜਿਸੂ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਸਰੀਕੂ ੭ ੭੨੩ | ਆਸਾਂ ੪ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ੧੬ ੩੬੫ 
'ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਜਿਸੁ ਨਹੀ ਬੁਝਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤੁ ੮ ੮੯੨ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ _____੭ ੫੪੯ 

ਸੂਹੀ 8 ਜਿਸ ਨੌ ਹਰਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਹੋਇ __੧੨ ੭੩੪ | ਸੂਹੀ ੪ ਜਿਸ ਨੌ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਨੋ __੧੫ ੭੩੫ 

ਗਉੜੀ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਹਰਿ-ਜੀਉ ਕਰੇ ੪ _੨੪੭ । ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ੧੧੪੨ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪ ਜਿਸ ਨੌ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ੬ _ ੮੫੨ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵਲਿ ੧੬ ੯੬੧ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਆਪਿ __੧੬ ੬੪੦ | ਗਉੜੀ ੫ ਜਿਸ ਨੋ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ __ ੧੨ ੨੦੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਜਿਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਹਿ __। ੩ ੯੧੯ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰਾ ਅੰਗੁ ਸੁ ੧੫ ੯੬੧ 

ਸੁਹੀਪ ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰੈ ੧੬ ੭੬੦ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰਾ ਅੰਗੁ ਤਿਸੁ ੧੫ ੯੬੧ 



ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਗੀ ਜਿ੍ਸ਼ ਨ ਰਿਦੈ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਸੂਹੀਪ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੩ 

ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰੀ ਖੁਸੀ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਤਾ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰੀ ਟੇਕ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰੀ ਦਇਆ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰੀ ਨਦਰਿ ਹਉਮੈ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰੀ ਨਦਰਿ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰੀ ਮਇਆ 
ਜਿਸ ਨੌ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ 
ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ 
ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ 
ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ 
ਜਿਸੁ ਨਿੰਦਹਿ ਸੋਈ ਬਿਧਿ 
ਜਿਸ ਨੋ ਦਾਤਿ ਕਰਹਿ ਸੋ 
ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਚਿ 
ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਉਬਰੈ 
ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ 
ਜਿਸ ਨੌ ਦੇਵੈ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਹੋਵੈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਾ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਣ 

_ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ 
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂੰ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮੇਲੇ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਸੋ ਪਾਏ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ 

ਜਿਸ ਨੋ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਕਰੇ 

8੨ 

੧੬ ੯੬੧ | ਸੂਹੀ ੪ 
੧੪ _ ੯੬੧ | ਸਾਰੰਗ 8 

੧੪ ੯੬੧ | ਮਾਰੂ ਤੇ 
੫ ੭੭੮ |[ਮਾਰੂ੫ 

੧ ੯੬੬ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ 

੩ ੯੬੧ | ਆਸਾ ੩ 

੧੫ ੯੬੧ । ਜਪੁ 

੫ _੯੬੧ । ਧਨਾਸਰੀ ੩ 

੧੭ ੯੬੧ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

੧ ੩੦੬ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ 

੧੫ ੭੫੪ | ਗਉੜੀ ੩ 

੧੫ ੯੩੦ | ਸੋਰਠਿ ੫ 

੧੭ ੧੩੩੦ | ਮਾਰੂ ੩ 

੨੬੦੮ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ 

੧੮ ੫੭9੦ । ਆਸਾ ੩ 

੩ _੨੮ | ਮਾਰੂ ੫ 

੩ ੨੩੨ | ਗਉੜੀ ੩ 

੮ ੪੨੬ | ਆਸਾ ੫ 

੨ ੧੩੬ | ਭੈਰਉ.੫ 

੧੦ ੧੦੫੨ | ਭੈਰਉ ੫ 
੧੦ ੧੨੩੪ ! ਭੈਰਉ ੫ 
੧ ੭੯੭ | ਭੈਰਉ ੫ 

੧੫ _੧੧੦ | ਭੈਰਉ ੫ 
੩ ੧੦੪੭ | ਭੇਰਉ ੫ 

੧੮ ੧੩੩੦ | ਭੈਰਉ ੫ 

੧੮ ੩੫੧ | ਭੈਰਊਂ ੫ 

੧੮ ੧੦੫੨ | ਭੈਰਉ ੫ 
੫ ੫੬੩ | ਭੈਰਉ ੫ 

੬ ੧੦੫੨ | ਭੈਰਉ ੫ 

੧੫ ੧੧੪ | ਭੈਰਉ ੫ 
੩ ੪੪੮ | ਭੈਰਉ ੫ 
੧ ੧੧੧ | ਭੈਰਉ ੫ ̀ 

੧੩ ੧੪੫ | ਭੈਰਉ ੫ 

੬ ੧੦੨੨ | ਭੈਰਉ ੫ 

੫ ੫੬੨ | ਭੈਰਉ ੫ 

੧੧ ੧੦੬੪ | ਭੈਰਉ ੫ 
੬ ੧੧੧੮ | ਭੈਰਉ ੫ 

੧੮ ੧੦੬੨ | ਭੈਰਉ ੫ 

ਜਿਸ ਨੋ ਪਰਤੀਤਿ ਹੋਵੈ 
ਜਿਸ ਨੌ ਪਰਾਪਤਿ ਲਿਖਿਆ 
ਜਿਸ ਨੌ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਨਿ 

ਜਿਸ ਨੌ ਬਿਸਰੈ ਪੁਰਖੁ 

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ 

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ 
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ 

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਹਰਿ 

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਦੇਇ 

ਜਿਸ ਨੌ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਦੇ 

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਮੇਰੇ 

ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਭਏ ਗੋਬਿੰਦ 

ਜਿਸ ਨੋ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ 

ਜਿਸੁ ਨਾਮੈ ਕਉ ਤਰਸਹਿ 

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਸੋਈ 
ਜਿਸ ਨੋ ਮੰਨੇ ਆਪਿ 

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋਈ 
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਸਾਚਾ 

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਸੀਤਲੁ 
-_ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਸਭ ਤੇ 

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋਭ ਮਹਿ 

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਜੀਵਨ 

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖ 
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੭ 

_ ੧੬ ੬੧੬ 
੧੪ ੯੫੯ 

੧੮ ੧੧੦੩ 

੪ ੧੧੭੨ 

੧੬ ੫੭੫ 

੧੫ ੫੭੫ 

੧੨੯੦੮ 

੭ ੪੭8 

੨ ੪੯੦ 

੧੮ ੪੯੪ 

੧੭ ੩੫੧ 

੧੦ ੬੩੫ 

੭ ੧੦੧੭ 

੧੦ ੯੧੪ 

੧੦ ੯੬੦ 

੩ ੬੧੩ 

੧ ੨੩੯ 

੫ ੪੭੬ 

੮ ੧੨੯੮੧ 

੧੪ _ ੧੬ 

੨ ੧੨੫੭ 

੧੫ ੧੨੮੨ 

੧੪ ੩੨੧ 

੧੩ ੬੪੫ 

੩ ੧੨੦੧ 

੪ ੧੨੯੭ 

੧੯ ੩੭੦ 

੩ .੯੪੩ 

ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਸਚੁ ਨ ਪਾਇ ੭ 

ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ੮ 
ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਵਸੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ੫ 
ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਕੰਤੂ ਨ ੯ 
ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ੬ 

ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਪਿਰਿ ਸੋਹਾਗੁ ੧੫ 
ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਵਸਹਿ ਤੂਹੈ ੩ 
ਜਿਤੁ ਚੜਿਐ ਤਨੁ ਪੰੜੀਐ __ ੧੮ 

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੈ ਹੀ 

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਭਾਣਾ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ੧੫ 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਿਤੁ ੪ 

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਇਹਿ ਆਪਿ __ ੧੦ 

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਏ ਤਿਤੁ ੧੩ 

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ __੭ 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ੨ 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ੦. 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ _੧੭ 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ੧੬ 

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ _੧੧ 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ੧੬ 

ਜਿਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ੧੩ 

ਜਿਤੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ੮ 

ਜਿਤੁ ਡਿਠੈ ਤਨੁ ਪਰਫੁੜੈ ੧੫ 
ਜਿਤੁ ਤੁਧੁ ਲਾਏ ਤੇਹਾ ੩ 

ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ੨, 
ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਊਪਜੈ ਭਾਈ _੧੪ 

ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਮ ਨ ਭਾਵਈ __੧੭ 

` ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਪਾਈਅਹਿ ੧੯ 
ਜਿਤ ਤੇ ਬਿਸੂ ਸੰਸਾਰਹ ____ ੧੩ 
ਜਿਤੁ ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਹੀ __੧੧ 
ਜਿਤੁ ਤੂ ਲਾਇਹਿ ਸਚਿਆ __ ੧੯ 
ਜਿਤੁ ਤੂ ਲਾਵਿਹਿ ਤਿਤੁ ਹਮ __ ੫ 

ਜਿਤੁ ਤੂੰ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ੬ ` 
੩ ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ੧੨ 

ਜਿਤੁ ਦੋਹੀ ਸਜਣ ਮਿਲਨਿ ੭ 

ਜਿਤੁ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ੧੬ 

ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਉਨ ਕਾਂ ਸੁਆਉ _ ੧੦ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ੪ 

੧੩੩ 

8੪8੦ _ 
੯੭ 

੧੨੭੫ 

`੧੬ 

੨੭੫ 

੧੦੩ 

੭੪੩ 

੫੧੮ 

੪੦੩ 

੮੧੧ 

੨੭੧ 

੨੫੭ 

੨੭੫ 

੧੭੮ 

੨੫੨ 

੧੦੧੯ 

੫੨੨ 

੧੩੨ 

੧੪੧੨ 

੬੩੫ 

੧੩੨੮ 

੬੦੮ 

੬੧ 

੪੬੪ 

੧੩੫੬ 

੨੧੬ 

੧੨੯੧ 

੭੫੦ 

288੪ 

੮੫੩ 

੧੪੧੮ 

੧੩੭੭ 

੮੬੦ 

੯੫੯ 



ਜਿਤ /ਦਿਨਿ ਦੌਹ ਜਿਥੈ ਜਾਈਐ ਜਗਤ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪,੩ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8,੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਮਾਰੂ ੧ 
ਵਡਹੰਸੁ ੫ 

ਬਸੰਤੁ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 
ਗਉੜੀ ੫ 

ਮਾਝ ੩ 

ਮਾਰੁ ਤੋ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ 
ਮਾਰੂ ੩ 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩੧ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 
ਪਰਭਾਤੀ ੧ 

ਜਿਥੈ ਕਿਥੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ 
ਜਿਥੈ ਕਿਥੈ ਦੀਸਹਿ ਨਾਲੇ 
ਜਿਥੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ 
ਜਿਥੈ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ 

ਜਿਥੈ ਜਾਈਐ ਜਗਤ ਮਹਿ 

੧੬ ੫੨ 

੩ ੮7 

੬ ੬੫੩ 

੭ ੧੦੭੬ 

੧੬ ੧੦੦੭ 

੪ ੯੯੬ 

੧ 2੭੨ 

੧੭ ੧੨੮੭ 

੧੮ ੯੫੪ 

੧੯ ੭੩੩ 

_੧੬ ੩੨੨ 
੮ ੧੧੦੧ 

੩ ੯੫੨ 

੧੯ ੮੦੧ 

੧੮ ੮੫੩ 

੮ ੧੨੮੮ 

੬ ੮੫੧ 



ਜਿਥੈ ਜਗ ਤੁਧੁ ਰ ਰ ਜਿਨਿ ਆਪਣਾ ਪਿਰ 



ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪. 

ਭੈਰਉ ੪ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 
` ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ੫ 

ਮਾਝ ੩ 

ਸੋਰਠਿ ੧ 

ਬਸੰਤੁ ਰਾਮਾਨੰਦ 

ਮਾਂਝ ੫ 

ਜਿਨੀ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ੯ 

ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ੧੯ 

ਜਿਨ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਵਿਛੋੜਹਿ ੫ 
ਜਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭਰਮਿ ੮ 

ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਚਾਖਿਆ ਰਾਮ ੨ 

ਜਿਨਿ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ੧੯ 

ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ __ 2 
ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ _੧੯ 

ਜਿਨਿ ਏਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਸੋ ___ ੧੭ 

ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਮੇਘੁ ਪਨਾਇਆ __ ੧੬ 

ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਰਚਨੁ ਰਰਾਇਆ ਕੋਊ ੪ 

ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਰਾਇਆ __੨ 

ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਜਾਇਆ __੧੧ ̀  

ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ੯ 

ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆਂ __ ੧੭ 

ਜਿਨ੍ਹੀ-ਏਕੋ ਸੇਵਿਆ ੧੫ 
ਜਿਨ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ਸੇ ੮ 

ਜਿਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ੧੪ 

ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ $ 

ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ੫: 
ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ੩ 
ਜਿਨਾ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ _੧੨ 

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਹਰਿ ੧੯ 

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ੧ 

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ 

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ __ ੮ 
ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ੬ 

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ __ ੫ 
ਜਿਨ ਸਿਉ ਧੜੇ ਕਰਹਿ ____੫ 
ਜਿਨ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ੧੭ 

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ _੧ 
ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ _੭ 

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਸਿ ਨ __ ੧੮ 
ਜਿਨਿ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜੀ ਸੋਈ = 
ਜਿਨਿ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ੧੬' 

ਜਿਨ੍ਹੀ ਸੋ ਸਾਲਾਹਿਆ ੧੪ 
ਜਿਨਿ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ੧੫ 

ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ __ ੧੩ 

੮੦੭ 

੫੬ 

` ੧੦੫੬ 

੮੫੪ 

੯੦੭ 

੬07 

੧੪੨੩ 

੫੩੯ 

੧੬੦ 

੧੬੦ 

੪੩੯੮ 

੨੮ 

੪੩੮ 

੩੬੬ 

੧੧੩੫ 

੩੧੩ 

੬੫੧ 

੩੧੯ 

੭੩੬ 

੧੨੯ 

੬੩੬ 

੧੧੯੫ 

੧੩੪ 

ਜਿਨੀ ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਸਉ 

ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ 
ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਗਾਵਿਆ ਤਿਨ 
ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ 

ਜਿਨਿ ਸੁਖਿ ਬੈਠਾਲੀ __ 

ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਲਾਲੁ ਰਾਵਿਆ 

ਜਿਨਿ ਸੀਗਾਰੀ ਤਿਸਹਿ 

ਜਿਨਿ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ 

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਅਰਾਧਿਆ 

ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ 

ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ 

ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੋ 

ਜਿਨ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸਚਿ 

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸਚੇ 

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ 

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚਿ 

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ 

ਜਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਿਆ 

ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ 

ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ 

ਜਿੰਨੀ ਸਚੁ ਵਿਸਾਰਿਆ 

ਜਿਨੀ ਸਜ਼ੁ ਵਣੰਜਿਆ ਹਰਿ 

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣੌੰਜਿਆ 

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਜਿਆ ਗੁਰ 
ਜਿਨੀ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਸਲਾਹਿਆ 

ਜਿਨੀ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ 

ਜਿਨਿ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ 

ਜਿਨਿ ਸਾਜੇ ਵੀਚਾਰੇ ਆਪੇ 
ਜਿਨ ਸੁਣਿ ਸਿਖਾ ਗੁਰੁ ਮੰਨਿਆ 

ਜਿਨੀ ਸੁਣਿ ਕੈ ਮੰਨਿਆ 
ਜਿਨੀ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਹਰਿ 

ਜਿਨਿ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਅੜੀ 
ਜਿਨਿ ਸੀਤਾ ਆਦੀ ਡਉਰੂ 
ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕ ਮਨਿ 

ਜਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ 
ਜਿਨ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤੁ 
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ 
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ 

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ 

੭? ੭੬੨ 

੪ ੭੨੫ 

੧੯ ੩੭ 

ਪ ੩੭੦ 

੧੦ ੫੬੪ 

੧੯ ੧੧੦੯ 

੫ ੬੩੦ 

੧੯ ੧੪੨੫ 

੪ ੪੬੫ 

.੮ ੧੧੭੪ 

੮ ੧੧੩ 

੧੫ ੧੧੧ 

੧੧ _੭੬੯ 

੨ ੫੫ 

੪ _ ੩੭ 

੧੪ ੧੦੮੮ 

੧੮ ੪੮੦ 

੧੦੧੧੨ 

੧੨ ੫੫ 

੧੮ _ ੬੯ 

੧੬ -੫੪੩ 

੧੨ ੧੦੧੫ 
੧੦ ੧੮ 

੭? ੫੮੫ 

੧੦ ੫੮੫ 

9 ੮੩੯ 

੧੪ ੧੦੩੭ 

੯ ੭੨੬ 

੧੨. ੨2 

੧੮ ੬੪੫ 

੫ ੮੪੪ 

੧ ੯੫੪ 

੧੫ ੧੪੧੩ 

੧੩ _ ੪੫ 

੬ ੫੧੬ 

੬ ੫੧੦ 

੪ _ ੭੩ 

੧੦ ੯੫੦ 





` ਜੈਨ ਗਹੇ ਹਿਰਦੈ 

_ ਜੈਤਸਰੀ 8 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ 8. 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੪ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ੧੫ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ 9 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ੩ 
ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ੧੦ 
ਜਿਨਾ ਹਰਿਹਰਿ ਨਾਮੁ (੬ 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ੧੪ 

ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁਨ ___ ੬ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ੬ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ੭ 

ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਿਆ _੧੦ 

ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਕਾ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ੧੨ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ੧੪ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ _ ੯ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ੭ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ੧ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਗਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ੧੬ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ੧੪ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ `$ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰਿ __੧੮ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ੨ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲੂ _ ੧੫ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਰਚਨੂ _ . ੨ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਸਭੂ ਕਿਛੁ ੭ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਸ __ ੬ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ _ ੧੭ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਧੁਰਿ __ ੨ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿਆ __- ੧੪ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਚੇਤਿਆ _ ੫ 

_ਜਿਨ੍ਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ __੧੬ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ _ ੧੧ 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ੧੬ 

ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠਾ ੧੩ 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ੫ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਮੀਨ ਲਗਾਨਾ ੬ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਮੀਨ ਲਗਾਨਾ ਤੇ __ ੩ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ੭ 

੬੯੭ 

੧੩੩੬ 

੧੩੩੬ 

੫੮੮ 

_੧੪੧੬ 

੨੨ 

੮੨ 

੧੩੧੪ 

੫੪੦ 

੯੯੬ 

੧੪੧੭ 

੨੬ 

੧੧੩੦ 

੧੩੬੯ 

੧੩੬੯ 

੧੧੫ 

੧੨੬੪ 

੪੯੨ 

੧੦ 

੬੬? 

੧੬੫ 

6੦੦9 । 

੯੨੨ 

੬੦੮ 

੫੫੦ 

੮੬੦ 

੪੪੫ 
੧੧੩੫ | 
੭੨੬ 

੯੮੫ 

੭੧੮ 

<੧੦੩ 

੫੭7 

੧੦੯੭ 

੪੪੫ 

`_ ੪੪੫ 

੬੩੯ 

_ਜ਼ਿਨ ਕਉਂ ਧੁਰਿ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਗੁ ਚਾਖਿਆ ਸੋ ੫ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ =, 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ੨ 
ਜਿਨ ਕਉ ਆਦਿ ਮਿਲੀ ੫ 

ਜਿਨ ਕਉ ਅੰਦਰਿ ਗਿਆਨੁ __ ੧੭ 
ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ __੧੩ 

ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦੇਇ ੧ 

ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਆਪਿ ਲਏ ੫ 
ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਲਿਖਤੁ ੯ 
ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਥਾਪਿਆ __ ੬ 

ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ __ ੩ 

ਜਿਨ ਕੌਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ੮ 

ਜਿਨ ਕਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ੧੦ 

ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ `___੧ 

ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ੧੧ 

ਜਿਨ ਕੰਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ੧੫ 

ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਉ- 
ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਤੈ ਧੁਰਿ ੧੨ 
ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨੀ ੨ 
ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੇ _੯ 

ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ੧ 
ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ___ ੧ 
ਜਿਨ ਕੰਉਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੈ __ ੧੧ 
ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੀਅਨੁ __੧੩ 

ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਆ ੧੦ 

ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖੀ ੭ 

ਜਿਨ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ____੨ 
ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ੫ 
ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਦੁਰਤੁ ੪ 
ਜਿਨ ਕਉ ਨਾਕੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ੬ 

ਜਿਨ ਕਉ ਤੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹਿ ੪ 
ਜਿਨ ਕਉ ਤਖਤਿ ਮਿਲੈ ੧ 
ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ __੧੬ 
ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ੫ 

ਜਿਨ ਕਉਂ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰਿ _ ੩ 

ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਮਰੇ ਵਡ ਕਟਾਖ ਹੈ _੨ 
_ ਜਿਨ ਕਉ ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ __ ੧੦ 
ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ _ ੮ 

੫੬੮ 

੧੦੧ 

੧੦੭੦ 

੧੦੯੩ 

੪੫ 

੩੦੮ 

੩੫੩ 

੧੩੦ 

੧੭ 

੧੩੪੭ 

੫੯੨ 

੮੧ 

੬ 

੨੭੬ 

੫੭੩ 

੩੬੪ 

੧੦੬੯ 

੭੬੮ 

੧੦੮੩ 

੬੯੮ 

੧੨੫੨ 

੫੭੭ 

੧੪੧੪ 

੬੦੮ 

੫੪੫ 

੧੭੦ 

੧੩੯੮ 
੧੩੯੮ 
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੧੧੧੫ 

ਜਉ , 

੭੯੯ 

੯੭੬ 

੧੭੦ 

ਇੰ 

੫੨੮ 

੧੧੧੫ 



ਜਿਨ ਕਉਂ ਹਰਿ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ 

ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ 

ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ 
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਹੋਵੈ 
ਜਿਨ ਕਉਂ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂ 

੧੯ 2੬7 

੪ ੧੦੯੨ 

੧੭ ੧੦੬੫ 

੧੯ ੧੦੫੩ 

੧੩ ੧੦੮੩ 

੫ ੯੨੦- 

੯ ਦਹ 

੧੧ ੧੧੫੩ 

੮ ੩੬੪ 

੧੮ ੮੩੬ 

੧੯ ੧੨੬੮ 

੧੨ ੯੫੧ 

੩੧੬ 

੧੩ ੧੬੯ 

੧੭ ੧੩੧੩ 

੧੨ 

੧੬ ੧੪੧੫ 

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ __- ੧੮ ੧੧੪੩ 

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ੮ ੧੬੪ 

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖੇ ੭ ੧੬੯ 

ਜਿਨ ਕਉ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ੨ ੯੬੨ 

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਿਆ _ ੧੮ ੧੨੫੯ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ __੧ ੮੮੩ 
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ੬ ੮੬੪ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨਿਂ ਵਸੈ ੭ ੧੦੧੨ 

ਜਿਨ ਕਾਂ ਅੰਗੁ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ੧੯ ੧੨੦੧ 
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਿ ੧੦ ੫੩੦ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ੧੫ ੧੧੫੧ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ _੧੭ ੨੬੬ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ __ ੯ ੧੦੯੩ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ __੧੯ ੭੨੪ 

_ ਜਿਨਿ ਕੀਆਂ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ __੧੩ ੧੦੧੦ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ _ ੧੬ ੭੬੫ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ _ ੧੩ ੭੬੫ 

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਲੀਆ __ ੧੪ ੧੩੪੦ 

ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ _ ੧੬ ੭੩੫ 

ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਕਰਿ ਵੇਖਣਹਾਰਾ __ ੫ _੮੩੯ 

ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ੧੦ _ ੯੦੭ 

ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਨੀ _੫ ੨੯੭ 

ਜਿਨ੍ਹਿ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ੬ ੭੮੮ 
ਜਿਨ੍ਹਿ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ੧੯ ੭੩੫ 
ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਰੰਗ ਅਨਿਕ ੧੮ ੮੬੨ 

ਜਿਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਤ ਹਦੂਰਿ _ ੨ ੯੫੪ 

ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ੮ ੧੩੪ 
ਜਿਨਿ ਕਹਿਆ ਤਿਨਿ ੧੭ ੨੨੧ 

ਜਿਨ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਬਸਿਓ ਮੇਰਾ __ ੭? ੧੨੬੪ 
ਜਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੂ ੨ ੧੧੩੫ 

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੰਕਾਰੁ ੩ ੯੦੫ 

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ੭ ੧੧੯੦ 

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਸਿ 

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ੧ . ੮੫੦ 

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ __. ੨ ੧੨੯੮ 
ਜਿਨ੍ਹ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂ ਵਸਹਿ _` ੧੨ ੧੨੮੭ 
ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ੮ ੫੨੮ 

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੈਲੁ ਕਪਟੁ __੧੨ ੧੨੪੩ 



ਜਿਨ ਕੈ ਹਰਿ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ੪ _ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩,4 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

ਆਸਾਂ ੧ 

ਤਿਲੰਗ ੧ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੧ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ 

ਸਾਰਗ 8 

ਮਾਝ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਮਾਰੁ ੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 

__ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8,੩ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8,੫ 

ਮਾਰੂ ੫ 

ਆਸਾ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਗਉੜੀ ਪ 
ਗਉੜੀ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

`ਧੁਨਾਸਰੀ ੧ 

ਸ੍ਰਰਾਗੁ ੩ 
'ਮਾਰੂ੧ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ 

ਮਾਰੂ ੪ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ 

ਆਸਾਂ ੩ 

ਮਲਾਰ ੪ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 
ਆਸਾਂ ੧ 

੧੧ 

ਜਰ 

੭4 

੧੨ 

. ੪ 

26੧ 

੩੧੪ 

੪੧੮ 

ਨ, 

੧੩੪੨ 

੫੮੮ 

੨੦੬ 

੮੭੮ 

੧੫੧ 

੬੭੮ 

੧੨੦੦ 

੧੧੮ 

੯੬੭ 

੧੦੬੦ 

- ੫੦ 

੪. 

੧੨੪੯ 

੫੫੩ 

੧੦੨੦ 

੪੨ 

੯੩੨ | 

੧੭੭ 

੧੭੭ 

੧2੭ 

੧੭੭ 

੬੬੧ 

੨੯ 

੧੦੧੦ 

੬੭੩ 

੧੦੭੧ 

੬੪੮ 

੧੨੪੫ 

੧੨੩੮ 

੩੬੪ 

੧੨੬੪ 

੧੨੮੭ 

੪੧੮ 

ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ 

ਸੂਹੀ੧ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਜਿਨ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ __੧੯ 
ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬਡੇ ਹੈ ਭਾਈ __੧੫ 
ਜਿਨ ਕੈ ਭੀਤਰਿ ਹੈ ਅੰਤਰਾ __ ੧੫ 

ਜਿਨਾ ਕੀ ਮੈ ਆਸੜੀ 9 
ਜਿਨ ਕੈ ਮਸੰਤਕਿ ਲੀਖਿਆ __ ੧੫ 
ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਿਸ੍ਹਾਸੁ __ ੧੩ 
ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਸਚੁ ੩ 
ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ੨ 
ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਗਿਆਨ _ ੧੦ 

`_ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਸਾਜੀ ਤਿਨਹਿ . _ ੮ 
ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਕਾਰਣੁ ਧਾਰਿਆ _ ੧੨. 

ਕੇ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਕਾਰਣੁ ਧਾਰਿਆ __ ੧੪ 

ਵਡਹੰਸ਼ ਵਾਰ ੪,੩ _ਜਿਨ ਕਾਰਣਿ ਗੂਰੂ ਵਿਸਾਰਿਆ _੧੪ 
`ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰੇਣਾ ਕੀਆ ੫ 
ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ੯ 
ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ _ ੪ 

ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ___ ੬ 

ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਸ਼ੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਕੇ 
ਜਿਨ ਕੇ ਵਡੇ ਭਾਗ ਵਡ ਊਚੇ _ ੧੩ 
ਜਿਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ੭ 

_ਜਿਨ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ੧੬ 
ਜਿਨਿ ਗਿਆਨੁ ਕੀਆ ੧੪ 

ਜਿਨਿ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰਿ __ ੧੭ 

ਜਿਨਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਹਿਰਿ __੧੪ 

ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਸਦ ਮਨਿ __੧੭ 

ਜਿਨ ਗੁਣੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕਾ ੧੧ 

ਜਿਨਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮੇਰ _____ ੨ 
ਜਿਨਾ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕਉ ਹਰਿ ੧ 

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ੧ 

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸੁ ਭਉ _ ੮ 

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸੁ ੭ 

ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿਆ _ ੫ 
ਜਿਨਿ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਮਾਰਗੁ __ ੧੧ 
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ __੧੩ 
ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ - ੧੧ 
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ _ ੧੨ 

ਜਿਨ ਕੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ 

ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ _੧੭ 

੪੯੪ 

੧੨੦੮ 

੧੧੬੩ 
੧੦੯੭ 
੯੮੫ 

੬੭੭ 

੪੨੮ 
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`_ ੪੭੦ 

੨੨੭ 

੩੭ 

੭੫੧ 

੫੯੪ 

੪੬੭ 

੪੬੭ 

੪੬੯ 

੧੦੧੨ 

੬੬੭ 

੧੩੭੯ 
- ੨੧ 

੧੧੭੪ 

੪੮੨ 

੧੧੯੪ 

੨੭ 

੯੫੪ 

੫੬੧ 

੫੯੧ 
੫੦ 

੧੧੪੨ 

੧੧੪੨ 

੬੪੭ 

੧੩੩੮ 

੭੨੫ 

ਅਗ 

੭੨੫ 
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ਜੌਗੂ ਬਨਿਆ ਤੇਰਾ 

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਗਿਆਨ ੯ ੧੩੨੨ 

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਗਵਾਈ ਹੰਢੈ ੧੩ ੯੦੯ 

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ੧੫ ੯੩੧ 

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣੈ ੧੨ ੬੬੧ 

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ੧੨ ੯੯੨ 
ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋਇ __ ੧੬ ੯੦੩ 
ਜੋਗ ਜਗ ਨਿਹਫਲ ਤਿਹ ੧ .੮੩੧ 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਅਰੁ ਸੰਨਿਆਸ __ ੧੨ ੧੧੮੬ 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ੧੦ ੫੧੩ 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਭੁਲੇ _ ੧੪ ੮੫੨ 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ੬ ੩੬੮ 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ੧੫ ੧੦੩੫ 
_ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ੩ ੧੧੬੯ 

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਹਰਿ ੧੭ ੨੦੩ 

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤਿ ੧੪ ੩੫੮ 

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ __੧੮ 8੭੬ 

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਿ ਹਾਰੇ ੯ ੫੩੭ 

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ੨ ੩੨੬ 

ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭਿ ੧੫ ੨੧੯ 

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੰਡਿਤ ਬੀਚਾਰੀ ੯ ੧੦੦੪ 

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬੈਸਨੋ ਰਾਮਦਾਸ ___੯ ੮੬੭ 
ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨਹ __ ੪ ੧੩੯੫ 

ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੇ ਤਿਨ੍ ੧੧ ੩੬੧ 
ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉਂ ੧੯ ੧੬੬ 

ਜੋਗੀ ਤ.ਆਸਣੁ ਕਰਿ ਬਹੈ ਪਉ (੬ਰ. 
ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ___੧੨ ੧੧੧੬ 
ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ __ ੧੫ ੯੨੫ 

ਜੋਗ ਧਿਆਨਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ __੧੨ ੧੩੯੦ 
ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਭੇਖ ਗਿਆਨ ੨ ੧੩੦੮ 

_ਜੋਗੇਨ ਕਿੰ ਜਗੇਨ ਕਿੰ _ ੧੮ ੫੨੬ 
ਜੋਗੁ ਨ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ੧੧ ੭੩੦ 

ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਸਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ੧੪ ੭੩੦ 

ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ੧੭ ੯੫੧ 

ਜੋਗੂ ਨ ਬਾਹ! ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ _੧੩ ੭੩੦ 

ਜੋਗੁ ਨ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ ੨ ੧੪੨੧ 

ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡਿ ______ ੧੧ ੭੩੦ 
ਜੋਗੀ ਬੈਸਿ ਰਹਹੁ ਦੁਬਿਧਾ ੮ ੯੦੩ 

_ ਜੋਗੁ ਬਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨੁ __ ੧੦ ੩੮੫ 
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ਜੋਗੀ ਬਪੁੜਾ ਖੇਲਿਓ ___ 
ਜੋਗ ਭੇਖ ਸੰਨਿਆਸੈ ਪੇਖਿਓ 
ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ 
ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ 
ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰ ਸੇਵਦੇ 
ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰੀ 

ਜੋ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ 
ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰੁ 

ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭੁਲ ਮੀਠਾ 
ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ 

ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ 

ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ 

ਜੋ ਗੁਰੁ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ 

ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪੈ 
ਜੋ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁ . 
ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਸਿਖੜਾ 

ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਸੈ ਵਾਟ 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰੈ 
ਜੋ ਗਰਬੈ ਸੋ ਪਚਸੀ 

ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਦ ਚਖਹਿ 
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ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਦੇ 
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ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਦੇ 

ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਉਧਾਰਿਆ 

ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਲਿ ਸਵਾਰਿਆ 

ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਲਿ ਸਵਾਰਿਆ 
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ਜੋ ਚਾਹਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ 

ਜੋ ਚਾਹਹਿ ਸੋਈ ਮਿਲੈ 

ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਹਰਿ ਕੀਓ 

ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ 

ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨਿ ਪਾਇਓ _ 
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ਜੋ ਤਊਂ ਕੀਨੇ 

ਜੰ ਜੇ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲ 

__ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਊਬਰੇ ' 
ਜੋ ਜਾਗੰਨ੍ਹਿ ਲਰੰਨਿ ਸੇ 
ਜੋ ਜੋ ਗਰਬੁ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਇ 

ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵਹਿ ਸਾਧ ਜਨ 

ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਦਾਸੂ ̀  
ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ 
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਗਤਿ ਪਾਵੈ 

ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਵਡਭਾਗੀ 
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੂ ਹੋਇ _ 

` ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ 
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ 

ਜੋ ਜੋ ਤਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨੁ . 
ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ 

ਜੋਜੋ ਦੀਸੈਸੋਸੋ . _ 

ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵਡਾ ਵਡੇਰਾ 
ਜੋ ਜੋ ਦਿਤਾ ਖਸਮਿ 

ਜੋ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੂ ਨਾਨਕ 

ਜੋ ਜਨੁ ਸੁਣੈ ਸਰਧਾ ਭਗਤਿ 

ਜੋ ਜਾਨਸਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ 

ਜੋ ਜਨ ਸੇਵਹਿ ਸਦ ਸਦਾ 
ਜੋ ਜਨੁ ਸੇਵੇ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ 
ਜੋ ਜਾਨਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ 

ਜੋ ਜਾਨਹਿ ਤੂੰ ਅਪੁਨੇ 
ਜੋ ਜਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੋ 

ਜੋ ਜਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਜੋ ਜਨੁ ਕਰੈ ਕੀਰਤਨੁ 
ਜੋ ਜਨ ਗਾਇ ਧਿਆਇ 

ਜੋ ਜਨ ਜਾਨਿ ਭਜਹਿ 

ਜੋ ਜਨ ਜਾਨਿ ਭਜਹਿ 

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ 
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ 
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ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ' ਕਿਨੈ 

ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ 
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਂ ਪਵੈ , 
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ 
ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ _ 
ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਿ ਪੋਤਦਾਰੀ 

ਤਿਸ ਕੀ ਗਈ ਬਲਾਇ 
ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ 
ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ 
ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਂਈ 

ਤਿਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਹਿ 

ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ 
ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਅਹਿ 

ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ 
ਤਿਸੁ ਕਾਜੀ ਕਉ ਜਰਾ 

_ ਤਿਸ ਕੀ ਜੋਤਿ ਤ੍ਰਿਵਣ 
ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ 

` ਤਿਸ ਕੀ ਟੇਕ ਮਨੈ 
ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ 
ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ 

ਤਿਸ ਕੈ ਢਰਸ਼ਿ ਸ਼ਭ 
ਤਿਸ ਕਾਂ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ 
ਤਿਸ ਕੀ ਧਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ _ 
ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜਿ ਮਨੁ ਉਧਰੈ 
ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ 

ਘਣੋ 

ਸੱ | 
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ਤਿਸ਼ ਕਾ ਨਮ 9੮੨ 

ਤਿਸ ਕਾ. ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੰਠਿ ੫ ੨੮੧ | ਗਉੜੀ ੫ 

ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੈ ਕੋਇ ਨ ੧੬ ੧੧੩੪ | ਗਉੜੀ ੫ 
ਤਿਸ ਕੈ ਪੇਡਿ ਲਗੇ ਫਲ ੧੩ _੪੮੧ | ਸਾਰਗ ੫ 
ਤਿਸ ਕਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਇ ਹਾਂ ੧੭ ੪੧੦ | ਮਾਝ ੫ 

ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਲੈ ਕਛੂ ਨ ੧੦ ੧੭੯ | ਭੈਰਉ ੪ 
ਤਿਸ ਕਾ ਭਾਉ ਲਏ ਰਿਦ __ ੧੨ ੪੭7 | ਸਲੋਕ ੩ 

ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਦੂਖ ਸਭਿ ___ ੧੩ ੧੨੬੩ | ਮਾਂਝ ੫ 
ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ੪ _੯੪੯ | ਆਸਾਂ ਵਾਰੁ ੧ 

ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ੪ ੧੪੧੩ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੁਲਾ __ ੩ ੬੧੦ | ਬਸੰਤੁ ਰਵਿਦਾਸ 
ਤਿਸ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗੇ ਮੈਨਾ __ ੪ ੮੯੬ | ਗਉੜੀ ੫ 

ਤਿਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਕਿਉ ੧੧ ੮੬੦ | ਗਉੜੀ ੫ 
ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕੁ ੭ ੮੫੨ | ਗੂਜਰੀ ੩ 

ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ੮ ੨੮੬ । ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਆ ੧੩ _੭੩੪ | ਭੈਰਉ ੫ 
ਤਿਸੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ _੧੬ ੬੨੭ | ਮਲਾਰ 8 

ਤਿਸ ਕਾਂ ਮੰਤੂ ਨ ਜਾਨੈ ੨ ੨੮੪ | ਗਉੜੀ ੫ 
ਤਿਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ੧ ੧੧੪੦ | ਗਉੜੀ ੫ 

ਤਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਕੰਮੁ ਨ ਧੰਧਾ __ ੧੧ ੫੦੩ | ਬੈਰਾੜੀ ੪ 
ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ੯ ੧੦੨ | ਮਾਰੂ ੫ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਉਪਰਿ ਸਦਾ ੧੩ ੧੩੩੮ | ਭੈਰਉ ੫ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੰਉ ਹੋਉ ੧੬ ੫੯੩ | ਗਉੜੀ ੫ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ੧ ੧੦੩੨ | ਸਾਰੰਗ ੪ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ੧੮ ੧੧੫੨ | ਬਸੰਤੁ ੩ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਜਾਉ ___੧੮ ੧੧੫੨ | ਆਸਾ ੫ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ _੧ _੫੮੮ | ਮਲਾਰ ੪ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ੨ ੫੮੮ | ਗਉੜੀ ੫ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੌਉ ਸਭਿ ੧੦ ੫੮੭ | ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ੧੫ ੨੩੯ | ਭੈਰਉ ੫ 

ਤਿਸੁ ਗੁੰਨ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ੫ ੮੮੭ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ੬ ੧੩੩੯ | ਸੂਹੀ ੫ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਖੰਨੀਐ ੧੮ ੫੮੮ | ਗੋਂਡ ੪ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉਂ ਵਾਰਿਆ _ ੧੯ ੫੮੭ | ਗਉੜੀ ੫ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰਣੈ __ ੧੯ ੫੮੮ ! ਬਸੰਤੁ ੫ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਫ਼ਾਦਨ ੪ ੧੨੬੪ | ਆਸਾ ੫ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੂਲਾਵਉ ੧੮ ੨੩੯ | ਆਸਾ ੫ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦਾ ਬਲਿ ੧੧ ੧੩੩੮ .| ਵਡਹੰਸੁ ੩ 
ਤਿਸੁ-ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਚਰਨੀ ਗੋਂਡ ੫ ੯ ੧੩੩੮ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸਦਾ 

ਉਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉਂ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੀਉ __੧੯- ੨੩੯ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ੧੮ ੨੩੯ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈਐ ੨ ੧੨੧੮ 
ਤਿਸੁ ਘਰਿ ਸਹਜਾ ਸੋਈ. ੧੬ ੧੩੦ 

ਤਿਸੁ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ___ ੧੧ ੧੧੩੪ 
`ਤਿਸ ਚੂਕੈ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ੧੭ ੧੪੧੯ 

ਤਿਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ੧੦ ੧੦੨ 

ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ੬ ੪੬੭ 
ਤਿਸੁ ਜੋਗੀ ਕੀ ਨਗਰੀ ੧੬ ੫੫੬ 

ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮੁ ਨ ੧੪ ੧੧੯੬ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ੬ ੨੯੬ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ __ ੧੩ _੨੮੩ 
ਤਿਸੁ ਜਨ ਸਾਂਤਿ ਸਦਾ ਮਤਿ ੭ ੪੯੧ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ੧੫ ੮੯੧ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਹੋਇ ਨ ੧੪ ੧੧੪੬ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਰਿ ਮੀਠ ੧੨ ੧੨੬੩ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ੧੦ ੨੯੩ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ੮ ੧੮੬ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ੮ ੭੧੯ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ____ ੧੫ ੧੦੭੭ 
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਸਭਿ ਕਾਜ __._੧ ੧੧੪੦ 

` ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ੧੫ ੧੮੩ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਮਲਿ ਮਲਿ _੧੨ ੧੨੦੧ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ੫ ੧੧੭੪ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ੧੦ ੩੮੮ ` 
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਮ ਹਾਟਿ ੧੪ ੧੨੬੩ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ੧੧ ੨੮੬ 
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ੬ ੫੪੦ 

` ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ___.੧੭ ੧੧੫੨ 
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ' ੩ ੩੧੮ 
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ੯ 2੭8੧ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ੧੯ ੮੬੦ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਦੂਖੁ ਨਿਕਟਿ ੬੧੯੦ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਲਾਗਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ __ ੧੫ ੧੧੯੧ 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਲੇਪੁ ਨ ਇੰ - 
ਤਿਸੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ੨ ੪੦੧ 

ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝਈ __੬- ੫੮੫ 

੯ ੮੬੩ ' 



ਓਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ੪੯੩ ਤੇਜ ਸਸੰਤ ਜਿਸ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ੧੫ ੨੬੯ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਤਿਸਨਾ ਅੰਦਰਿ ਅਗਨਿ ਹੈ ੧੭ ੧੩੮ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖਿ ਲੇਹੁ _ ੧੦ ੯੧੩ | ਮਾਰੂ ੩ ਤਿਸ ਨੌ ਅਪੜਿ ਨ ਸਕੈ ___ ੧੭ ੧੦੬੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਚਿਤਿ ਰਖੁ __ ੧੩ _੯੧੩ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਤਿਸ ਨੌ ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ੧੮ ੬੪੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਤਿਸੁ ਨਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹੁ ਮਨ ੧੨੯੧੩ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ਤਿਸ ਨੋ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ੫ ੯੬੧ 
ਗਉੜੀ ੩ ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਦੇਵ ੧੭ ੨੩੦ | ਬਸੰਤੁ ਰਵਿਦਾਸ _ ਤਿਸੁ ਨਹੀਂ ਜਮਕੰਕਰੁ ੧੧ ੧੧੯੬ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ___ ਤਿਸ ਤੇ ਊਪਰਿ ਨਾਹੀ ਕੋਇ __੧੧ ੮੪੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋ ੬ ੧੭੬ 
ਬਸੰਤੁ੫ ____ ਤਿਸੁ ਤੂ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ੫ ੧੧੮੨ | ਭੈਰਉ ੩ ਤਿਸ ਨੌ ਕਹੁ ਕਹੀਐ _- ੧੩ ੧੧੩੧ 
ਜਪੁ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ _੧੭ ੩ | ਆਸਾਪ੫ ਤਿਸੁ ਨਿਕਟਿ ਨ ਕਦੇ ਦੁਖੁ ਹਾਂ _੫ 8੪੧੦ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਤਜਿ ਅਵਰ ਕਹਾ ੧੨ ੨੯੨ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਤਿਸਨਾ ਛਾਨਿ ਪਰੀ ੧੯ ੩੩੧ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ___੧੦ ੨੭੭ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸ ਨੌ ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ ੯ ੧੯੫ 

` ਮਾਝ ੫ ਤਿਸੁ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ _੫ _੧੨੩ | ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ੧੭ ੧੧੬੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ੪ ੭੯੭ || ਤਿਲੰਗ ੪ ਤਿਸੁ ਨਾਨਕ ਲਏ ਛਡਾਇ __੧੨ ੭੨੩ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੋ ੭ ੨੯੩ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਤਿਸ ਨੌ ਪੋਹੇ ਕਵਣੁ ੧੮ ੫੨੨ 
ਬਸੰਤੁ ੩ ਤਿਸ ਤੇ ਨੇੜੈ ਨਾਹੀ ੧੫ ੧੧੭੫ | ਰਾਮਕਲੀ ੩ ___ ਤਿਸ ਨੌ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ _੧੧ ੯੧੨ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ੧੮ ੨੮੩ | ਗੂਜੋਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਤਿਸਨ ਬੁਝੀ ਆਸ ਪੁੰਨੀ ੧੫ ੫੨੧ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ੧੬ ੧੮੨ | ਸਲੋਕ ੩ _ ਤਿਸਨਾ ਬੁੰਝੈ ਤਿਪਤਿ ਹੋਇ ੬ ੧੪੧੭ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ੧੧ ੨੮੨ | ਸੂਹੀ ੩ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ੬ ੭੫੫ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ੨੨੯੪ । ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧,੩ ਤਿਸ ਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਸੀ ੧੭ ੧੨੮੦ 
ਜਪੁ __ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੂ ___੧੪ __੩ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਤਿਸ ਨੌ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ੧੫ ੫੨੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ___੧ ੮੭੯ || ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਤਿਸ ਨੋ ਮਾਰਿ ਨ ਸਕੈ ੧੦ ੮੪੨ 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪਈ ੯ ੭੮੬ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ ਦੁਖੁ ੧੭ ੧੮੫ 

ਮਾਰੁ ੩ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ੧੦ ੧੦੫੫ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ ਤਿਸ ਨੌ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਗਲਾ ੪ ੯੫੦ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭੁ ੩ _੨੭੫ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਆ ਚਲੈ ੧੯ ੮੩੨ 
ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਤਿਸੁ ਦਸਿ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰੁ ੧੪੭੦੩ | ਸੂਹੀ ੧ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ੧੧ ੭੬੬ 
ਮਾਰੂ ੩ ਤਿਸ ਦੈ ਸਬਦਿ ਨਿਸਤਰੈ ੧੩ ੧੦੫੫ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ __੧੭ ੨੧੬ 

ਮਾਝ ੩ ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ _੧੭ ੧੧੮ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਤਿਸੁ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ __ ੧੧ ੬੨੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਤਿਸ ਦਾ ਕੁਠਾ ਹੋਵੈ ਸੇਖੁ ੩ ੯੫੬ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਤਿਸੁ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਣਾ ੧ ੯੫੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ___ ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਕੂ ਹੋਇ __ ੪. ੭੯੭ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ __ ਤਿਸੁ ਪਿਤਾ ਪਹਿ ਹਉ ੧੦ ੪੭੬ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਤਿਸ ਦੈ ਰਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ੫ __ ੧੩ | ਗੂਜਰੀ ੫ ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕਾ ੧੩ ੫੦੧ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪ ਤਿਸ ਦੀ ਤੂ ਭਗਤਿ ਥਾਇ __ ੧੬ ੫੪੮ | ਸ੍ਰੀਰਾਗੂ ੫ ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਈਹੋ ਪ ੪੫ 
ਆਸਾਂ ੧ ਤਿਸ ਦਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨੀ ੧੫ ੪੩੩ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ੧੧ ੩੧੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ ਤਿਸ ਦੈ ਦਿਤੈ ਨਾਨਕਾ ੩ ੯੪੯ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਆਨ . ੧੨੧੭੭ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ _ ੧੫ _੨੮੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ __੧੦ ੨੭੦ 
ਮਾਰੂ ੩ ਤਿਸ ਦੀ ਬੂਝੈ ਜਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ __੧ ੧੦੬੮ | ਗਉੜੀ ੫ ̀__ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ੧੬ ੨੭੦ 
ਸੂਹੀ ੪ ਤਿਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ____੭ ੭੫੯ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ __ ੧੩ ੬੧੭ 
ਸਲੋਕ ੩ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਸਭ ਬੁਝਿ ੬ ੧੪੧੬ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਪਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ੯ ੨੬੪ 

ਮਾਝ ੩ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ _ ੧੩ _੧੨੦ | ਬਸੰਤੁ ੫ __` _ ਤਿਸੁ ਬਸੰਤੁ ਜਿਸੁ ਗੁਰੂ ੧੪ ੧੧੮੦ 

ਸੁਹੀ੪ __ ਤਿਸਨਾਂ ਅਗਨਿ ਬੁਝੀ ਖਿਨ . -੧੪ ੭੩੨ | ਬਸੰਤੁ ੫ ਤਿਜ ਬਸੰਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ੧੪- ੧੧੮੦ 



ਉਸੁ ਬੈਸਨੌ ਕਾ 0 ਰੁਦਨ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੰਤ 

_ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ _. ੭ ੨੭੪ | ਮਾਂਝ ੫ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਂਰੀ,.ਜ੍ਿਨਿ ਰਸਨਾ _ ੯ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ਤਿਸੁ ਬਾਹੁੜਿ ਗਰਭਿ ਨ ਪਾਵਹੀ ੧੫ ੧੦੯੫ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ੯੧੯੨ 

_ ਮਾਂਝ ੩ ਤਿਸੁ ਬਾਂਝਹੁ ਸਚੇ ਮੈ ਹੋਰੁ ੧੦ ੧੧੮ | ਗਉੜੀ੫ ̀ ਤਿਸੂ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ੯੨੩੮ 

ਗਉੜੀ ੧ ਤਿਸੁ ਬਾਝੁ ਵਖਰੁ ੧੧ ੨੪੩ | ਗਉਂੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤਿ ੧੧ ੨੭੪ 

ਫੁਨਹੇ ੫ ਤਿਸੁ ਬਣਿਆ ਹਭੂ ਸੀਗਾਰੁ __੧੮ ੧੩੬੧ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ੩ ੧੮੯ 

ਬਸੰਤੁ.੩ _ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਸੇਵੀ ੧੨ ੧੧੭੪ | ਆਸਾ ੫ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ੬ ੩੮੭ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ____ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ੧੦ ੧੧੭੨ | ਸਵਈਏ ੪ ਕਲ੍ਹ _ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਦਾਰਿਦੂ ਨ ਚੇਪੈ __੧੩ ੧੩੯੬ 

ਸੂਹੀ ੩ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਦਾ _੧ _੭੭੦ | ਭੈਰਉ ੫ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ੧੮ ੧੧੪੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ੧੧ ੮੯੬ | ਭੈਰਉ ੫ ___ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭਿ ਫਲ ੧੯ ੧੧੪੧ 

ਮਾਰੂ ੪ ਤਿਸੂ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ੮ ੧੦੭੦ | ਭੈਰਉ ੫ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰਿ __੧੯ ੧੧੪੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ੯ ੯੧੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ੧੦ ੨੯੪ 

ਮਾਂਝ੫_ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ੧੩ _੧੦੬ । ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ੯੨੯੪ 

ਆਸਾਂ ੫ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਸਰੈ _ ੧੨੪੧੦ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੇਲਿ ਲਏ ੪ ੬੪੦ 

ਮਲਾਰ ੧ ` ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਗਿ __ ੬ ੧੨੭੩ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਤਿਸ ਮਹਿ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ੧੦ ੯੪੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ `ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ੨ _ ੫੮ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕਬੀਰ _ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਧਾਰ ਚੁਐ ੧੬ ੯੨ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ____ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵੀਐ _ ੧੦ ੬੪੦ | ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਤਿਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ __ ੧੩ ੭੦੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਦੀ _ ੧੮ _ ੩੫ । ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਰਹਿਆ __ ੧੮ ੮੩੯ 

ਆਸਾ ੫ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਤੁਹੀ ਦੁਹੇਰੀ ੧੫ ੩੯੦ | ਮਾਰੁ ੧ ਤਿਸ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਲੈ ___੧੦ ੧੦੩੦ 

ਗਉੜੀ.੫ _- ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ੧੧ ੨੮੩ | ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣੈ __੫ _੫੮੬ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ __ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਹੀ __ ੧੨ ੧੩੭੧ | ਵਡਹੰਸ-ਵਾਰ ੪ ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮੈ _ ੬ _ ੫੮੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ __ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾਂ ___ ੨ _੯੧੫ | ਮਾਝ ੫ ਤਿਸੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ___੧੧ ੧੦੮ 

ਮਾਰੂ ੩ _____ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ _੪ ੧੦੫੦ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ - ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਖਾਕੁ ____ ੧੦ ੯੫੯ 

`ਸੂਹੀਪ ` ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨੇ __੧੮ ੭੪੪ | ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਤਿਸੁ ਮੁਲਾ ਕਉ ਸਦਾ ੧੯ ੧੧੫੯ 

ਆਸਾਂ ੧ __ ਤਿਸੁ ਬਿਨ ਦੂਜਾਂ ੧੦ ੩੫੫ | ਮਾਂਝ ੫ ̀ `ਤਿਸੂ ਗੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ੧੪ _ ੯7 

ਗਉੜੀ ੩ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ _੭? ੨੩੨ ] ਮਾਝ ੪ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ੧ ੧੩੦ 

__ਧਨਾਂਸਰੀ ੩ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੂ ੬ ੬੬੬ |ਆਸਾਉ੪ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ੬ ੪੪੮ 

ਮਾਰੂਪ ___ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ੪ ੧੦੦੧ ਸਗਰਨਿ ਵਾਰ 8 ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ੭ ੬੪੪ 

ਮਾਰੂ ੫ ਤਿਸੂ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ੮ ੧੦੭੨ | ਆਸਾਂ ੧ ਤਿਸੂ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਨਾਹਦੂ ___ ੨. ੩੫੧ 

ਮਾਰੂ ੫ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ _ ੧੫ ੧੦੮੦] ਮਾਂਝ ੩ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਵਰਨੂ __ ੧੧ ੧੨੦ 

ਭੈਰਉ ੩ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ੧੬ ੧੧੫੦ | ਆਸਾ ੫ ਤਿਸੁ ਲਉਡੇ ਕਉ ੮ ੩੭੬ 

ਮਾਰੂ ੩ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦਾਤਾ ਅਵਰੂ ਨ ___੧੭ ੧੦੬੨ | ਮਾਝ ੫ _ ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ੪ ੧੦੧ 

ਆਸਾ ੫ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ____ ੧੧ ੪੧੦ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਤਿਸੁ ਵਿਸਰੀਐ ਚੰਗਾ ਕਿਉ ੫ ੬੬੧ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ __੧੨ ੨੮੨ | ਆਸਾਂ ੧ -ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਉਪਜੈ ੧੨੩੫੧ 

ਸਾਰਗ ੫ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਿਮਖ ਨਹੀ ੧੯ ੧੨੧੩ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਉਦਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ _੧੨ ੧੩੪੬ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਬੀਜੋ ਨਾਹੀ ਕੋਇ _ ੧੭ ੧੩੪੮ | ਮਾਰੂ ੩ ਤਿਸੁ ਫਿਚਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਸੈ ੧੭ ੧੦੫੯ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ੧੭ _ ੫੯ | ਮਾਝ ੩ _ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ੯੧੨੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਰੂ ਨ __੧੮ ੯੩੬ । ਜਪੁ ਤਿਸੁ ਵਿਹਿ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ___ ੧੨ ੭ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਤਿਸੁ ਬਾਪ ਕਉ ਕਿਉਂ ___ ੭ 8੭੬ ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ __੮ ੪੭੫ 



_ ਉਸੁ ਵਿਓ ਧਰਤੀ ਰ ੪੮੫ ਰ ਤਿਥੈਂ ਅਵਰੁ ਨ 



ਮਾਰੂ ੩ 

੧੦ 

- ਤੇ ਤੇ 

੪੪੩ 

_੭੬੦ ॥ 

੧੨੧੬ | 

੪੪੧ | 

੧੯੨ 

੧੦੬੩ 

੧੩੩੮ 

੫੨੦ 

੬੨6 

੬੨੨ 

੬੨੨ 

ਤਿਨਿ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ 

ਤਿਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ 
ਤਿਨ ਸੁੰਈ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ 
ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ 
ਤਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੈ 
ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ 
ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਲੈ ਰਿਦੈ 
ਤਿਨ ਸਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ ਭਈ ਮਤਿ 

ਤਿਨਿ ਸਭੇ ਥੋਕ ਸਵਾਰੇ _ 
ਤਿਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਪਾਇਆ 

ਤਿਨਿ ਸ੍ਰੀ ਗਮਦਾਸੁ ਸੋਢੀ 

ਤਿਨ ਸੇਵਾ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ 
ਤਿਨ੍ਹਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ 
ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ 

ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪੁ ਤਪੁ 
ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਵਿਜੋਗੁ 
ਤਿਨ ਹਿ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ 
ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ 
ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ 
ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਿਨਹਿ 
ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਏ ਨਿਰੰਜਨ 

ਤਿਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਅਟਕਿ 
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ਤੀਸ ਇਕੁ ਅਰੁ ਪੰਜਿ ਸਿਧੁ 
ਤੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਦੇਵ ਨ ਪੂਜਾ 
ਤੀਹ ਕਰਿ ਰਖੇ ਪੰਜ ਕਰਿ 

-_ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਇ ਨਾਮੁ 

ਤੀਜੈ ਹਲੇਮੀ ਚਉਥੈ ਖੈਰੀ 
ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆਂ 
ਤੀਜਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ 

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ 
ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ 
ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ 

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ 

_ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ 

ਤੀਜੈ ਮੁਹੀ ਗਿਰਾਹ ਭੂਖ 
ਤੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧੁ 

ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਕਹਹਿ 

ਤੀਨਿ ਆਵਰਤ ਕੀ ਚੂਕੀ 
ਤੀਨਿ ਸੰਭਿਆ ਕਰਿ ਦੇਹੀ 
ਤੀਨਿ ਸਮਾਏ ਏਕ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ 
ਤੀਨਿ ਸਮਾਵੈ ਚਉਥੈ ਵਾਸਾ _ 
ਤੀਨਿ ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ 

` ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਤਿ 

੭੨੫ 

੧੩੧੭ 

੪੧੬ 

੫੯੪ 

੫੭੩ 

੧੩੫੬ 

੧੧੯੨ 
੧੩੫੯ 

੧੦੯੯ 

ਇ 

੩੫੫ 

੧੨੦੦ 

_ ੮੬੭ 
_੧੦੮੬ 

੧੩੯੪ 
੪੭੯ 

੨੪ 

੧੩੬੩ 

੧੦੮੪ 

੪੩ 

੧੧੧੦ 

੭੫ 

_ ੭੫ 
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੭੬ 

੧੩੭ 

੧੪੬ 

੬੬੨ 

੧੫੪ 

| ੮੬੦ 

੬੦੯ 

੧੩੪੫ 

੮੩੯ 

੩੭੪ 

੮੬੮ 



ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਕੈ __ ਰ ਹਲ) ਤਹੀਂ ਦਗੀਆ ਤਾੰ 
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ਤੁਧ ਆਪੇ ਜਗ੍ਤੁ (੩ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀ _ 



ਤਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਰ੍ ੪£ੱੜ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ 
2. ======<------=>੦੦੦੦======ਤਤ

ਤੜੜਤਤ=ਤਤੜੜੜੜਕੜਕਕਕਕਕਲਜਰਲਲ 
ਤਰਕ 

੧੦੩੪ | ਨਟ ੪ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ੯੭੬ 6 ਕੱ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਅਧੀ ਪਰਵਾਣੂ ੯ ੬੬੨ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਹਉ - ੪ ੯੦੬. 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧.੩ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ੩ ੧੨੭੯ | ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ _ ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ੭ ੬੫੯ 

ਸੂਹੀ ੫ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਣਹਿ ੨ ੭੩੭ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ ___ ਤੁਮਹਿ ਸੂ ਕੌਤ ਨਾਰਿ ੯ ੪੮੪ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ੯੧੮੦ | ਸਾਰਗ ੫ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮਹਿ ਸਿਆਨੇ _ ੩ ੧੨੧੦ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ੯ ੧੮੦ [ਆਸਾਪ੫ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰਿ ਤੁਮਹਿ ੯੩੮੪ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗਾਵਾ ੯ ੧੮੦ | ਬਸੰਤੁ ੧ ਤੁਮ ਹੋਹੁ ਸੁਜਾਖੇ ਲੇਹੁ ੨ ੧੧੯੦ 

ਸੂਹੀ ੫ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ੮ ੭੪੯ | ਰਮਕਲੀ ੫ ___ ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ੧੫ ੮੯੬ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਸਿ ੫ _੨੬੧ | ਸਾਰਗ ੫ ਤੁਮਹਿ ਖਜੀਨਾ ਤੁਮਹਿ ੧੦ ੧੨੧੫ 

ਮਾਰੂ ੧ ___ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂ ਮਨਿ ਵਸਹਿ. _ ੧੨ ੧੦੧੦ | ਸੂਹੀ ੫ ਤੁਮਹਿ ਛਡਾਇ ਲੀਓ ੧੭ ੭੪੨ 

ਤਿਲੰਗ ੪ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ੧੨ ੭੨੬ | ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਤੁਮਹਿ ਛੋਡਿ ਜਾਨਉ ੧੭ ੧੧੫੭ 

ਸੂਹੀ ੧ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ੧੮ ੭੫੨ | ਰਾਮਕੋਲੀ ੫ ___ ਤੁਮਹਿ ਛਡਾਵਹੁ ਛੁਟਕਹਿ ੩ ੮੯੦ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਤਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਵਾਵਹਿ ੧੯੧੪੪ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ __ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਅਪਨੀ ਪੂਜਾ _ ੧੦ ੮੦੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ___,੨ _ ੫੪ | ਸਾਰਗ ੫ ਤੂਮ ਹੀ ਦੀਏ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ _੧੯ ੧੨੧੬ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ __ ਤੁਧੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੱਖਿਆ ੧ ੧੦੯੬ | ਸਾਰਗ ੫ ____ ਤੁਮ ਹੀ ਨਾਇਕ ਤੁਮ੍ਹਿ . ੪ ੧੨੧੦ 

ਆਸਾ ੧ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ੧੩ _€੯|[ਸੂਹੀਪ ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਮਨੁ - ੬ 286 

ਆਸਾ ੧ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ੪੩੪੯ | ਸਾਰਗ ੫ ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੂ ਸਾਕੁ ਤੁਮਹਿ _ ੧੭ ੧੨੨੮ 

ਮਾਰੂ ੫ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ __੧੨ ੧੦੮੫ | ਮਾਰੂ ੫ ਤੁਮਹਿ ਪਠਾਏ ਤਾ ਜਗ ਮਹਿ __੬ ੧੦੯੧ 

ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ _ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ੧ _੬੫੯ | ਸਾਰਗ ੫ ਤੁਮਹਿ ਪਿਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਨਿ ੯ ੧੨੧੫ 

ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ _ ਤੁਮ ਸਿਉਂ ਤੋਰਿ ਕਵਨ ਸਿਉ _ ੧੯ ੬੫੮ | ਸਾਰਗ ੫ ਤੁਮਹਿ ਪਾਰਜਾਤ ਗੁਰ ਤੇ ੧੧ ੧੨੧੫ 

ਤੁਖਾਰੀ ੪ ____ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਤੂ ੧੮ ੧੧੧੪ | ਕਾਨੜਾ 8 ਤੁਮ ਹਰਿ ਸਾਹ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ੧ ੧੨੯੫ 

ਤੁਖਾਰੀ ੪ _, _ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ __੧੪ ੧੧੧੪ | ਗਉੜੀ ੫ ਤੁਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ੧ ੨੦੯ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ___ _ ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ _੧੪ _੬੧੩ | ਧਨਾਸਰੀ 8 ਤੂਮ ਹਰਿ ਸਰਵਰ ਅਤਿ ੪ ੬੬੮ 

ਸੂਹੀ ੫ _. __ ਤੁਮ੍ਹ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ _੧੪ ੭੩੮ | ਕਲਿਆਨ ੪ ___ ਤੁਮ ਹਰਿ ਦਾਤੇ ਸਮਰਥ ੧੮ ੧੩੨੦ 

'ਸੋਰਠਿ ੧ `ਤੁਮੁ ਸਾਚੇ ਹਮ ਤੁਮ ਹੀ ਰਚੇ __੨ ੫੯੭ |ਆਸਾਪ ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ੧੪ ੩੮੬ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ਤੁਮ ਸਾਚੂ ਧਿਆਵਹੁ ______ ੮ ੧੧੭੬ | ਜੈਤਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤ ੧੫ 7੧੦ 

ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ _ ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ _੨ _੬੫੯ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ੧੮ ੩੨੪ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜਿ ਨਿਵਾਜੇ _੧੨ ੬੧੩ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਤੁਮੁ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ੮ ੬੭੩ 

ਆਸਾ ੧ ਤੁਮ ਸਮਸਰਿ ਅਵਰੁ ` ੧੦ ੪੧੬ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭੁਲਾ ਹਮ ਭੁਲੋ __੧੩ ੬੧੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ _ ਤੁਮ ਸਮਸਰਿ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲੁ _ ੨ _੮੫੬ | ਸੂਹੀ ੫ _ਤੁਮੂ ਗਉਹਰ ਅਤਿ ਗਹਿਰ __੧੨ - ੭੭੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ___ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ __੧੮ _੯੧੬ | ਸਾਰਗ ੫ ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ੮ ੧੨੧੩ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਗਨਤ ੮ ੨੬੦ | ਗਉੜੀ ੧ ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ੧੩ _ ੧੨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ੧੯ ੨੦੮ | ਗਉੜੀ ੧ ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ _੧੦ ੧੫੭ 

ਮਾਝ ੫ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ __੧੭ _ ੯੯ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਤੁਮ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੋਤ _. ੩ _੬੭੮ 

ਸਾਰਗ ੫ __ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਂ ੨ ੧੨੧੭ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਤੁਮ ਘਰਿ ਲਾਖ ਕੋਟਿ ੧੧ ੩੩੬ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਤੁਮੁ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ੧ ੮੨੮ | ਆਸਾਂ ੫ ਤੁਖ਼ ਘਰਿ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ੧੦ ੩੮੪ 

ਸੂਹੀ ੪ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਵਡੇ ੧੭ ੭੩੧ | ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ _ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ੧੪ ੪੮੬ 



ਡਮਰੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ 9/ਹ 

ਤੁਮ ਮਨਿ ਵਸੇ ਤਉ __ 

_ ਤੁਮ ਚੇ ਪਾਗੁ ਹਮ ਚੇ ਲੋਹਾ __ ੬ ੧੩੫੧ 
ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਜਾਨੇ ੪ ੧੩੧੫ 
ਤੁਮ ਜੁ ਕਹਤ ਹਉ ਨੰਦ ੧੮ ੩੩੯ 

ਤੁਮ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ___੧੮ _ ੯੩ 
ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨੇ ___ ੮ ੧੩੧੯ 
ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਮਾਨ ੫ ੬ 

ਤੁਮੁ ਤਉ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ _ ੧੫ ੪੮੨ 
_ ਤੁਮ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਭਗਤੀ ੫ ` ੯੦੬ 

ਤੁਮ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜਹੂ ੧੧ ੪੮੨ 

ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ੧੧ ੬੮੦ 

ਤੁਮ ਤੇ ਸੇਵ ਤੁਮ ਤੇ ੧੩ ੧੨੧੬ 

ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ _ ੩ _੨੬੮ 

'ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ੮. 4 

ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸੁ ਅਕੁ ੧੮ ੧੪7 

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ੮ ੮੦੯ 
ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਣਿ ੧੪ ੧੬੯ 

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ੧੭ ੧੬੯ 

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ੧੦ ੬੭੩ 
ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਹਮ ਸਢਾ ੯ ੧੧੬੧ 

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ _੧੯੬੭੩ 
ਤੁਮ ਦਾਂਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ _੧੭ _ ੯੯ 

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ੧੯ ੯੯ 

_ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇਨਹਾਰ ੧੪ ੧੧੮੧ 
ਤੁਮ ਦਾਤਾਰ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ੧੩ ੯੯੯ 

ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ੪ ੮੦੯ 

ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਤਿਲੁ ਸੰਕ ਨ ੯ ੮੮੪ 

ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ੧੭ ੮੫੬ 

ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੂਲਿਤਾਨ ੧੫ ੬੧੩ 

ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੈ ਆਗਨਿ __੫ _੮੦੪ 
ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ _ ੧੧ ੮੮੪ 
ਤੁਮ ਪਰਵਾਰ ਤੁਮਹਿ ੯ ੧੨੧੫ 

ਤੁਮ ਪਵਿਤ੍ਹ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ੪ ੫੨੮ 
ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਜੀਅ.ਜੀਅਨ ਕੇ ੩ ੧੩੨੦ 

ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ੧੮ ੧੧੮੧ 

ਤੁਮ ਮਿਹੁਰਵਾਨ ਦਾਸ ੧੮ ੫੬੨ 

ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ੧੬ ੪੮੬ 
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ੨ ੨੬੮ 

੧੪ ੧੯੨ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਤੁਮ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਭਾਗੇ 

ਤੁਮ੍ਰੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਉ 
ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਮ ਤੇ 

ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ 
ਤੁਮਰੀ ਉਪਮਾ ਤੁਮ ਹੀ 
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ਤੁਮੁਰੈ ਸੰਗਿ ਲਗੇ ਸੇ 
ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ 

ਤੁਮ੍ਰੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪਤਿ 

_ਤੁਮੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨ ਸਕਹੁ 
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮ੍ਰਾਰੇ ਅੰਗਾ 
ਤੁਮਰੇ ਹੋਇ ਸੂ ਤੂਝਹਿ 
ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ 
ਤੁਮੂਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਖ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਦਾ 

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਭ ਫਲ 

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਗੁਨ 
ਤੁਮ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਛੂਟੀਐ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ 

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ 
ਤੁਮ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿਤਿ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਪਛਾਣਾ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੁਮ 
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`ਤੁਮਰੇ-ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ 
` ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹਿ ਨ 
ਤੁਮਰੀ-ਗ਼ਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ 
ਤੁਮਰੀ ਗਭਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ 

ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ 
ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ 
ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਨ 
ਤੁਮਰੀ ਜੀ ਅਕਥ ਕਥਾਂ 

ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨੇ 

ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਤੁਮ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ 
ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਗਾਮੂ ਜਪਹਿ 
ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਠਾਕੁਰ 
ਤੁਮਰੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਨਹੀ ਪਾਵੈ 

ਤਮੂਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਇ 
ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਮਇਆਂ 

ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਨਿਵਾਰੇ 
ਤੁਮਰੇ ਦੂਧੁ ਬਿਦਰ ਕੋ 

ਤੁਮਰੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮੁ ਹੀ ਜਾਨਹੁ 
ਤੁਮਰੋਂ ਬਲੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਸੁਹੇਲੇ 
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ਤੁਮਰੀ ਮਇਆ ਤੇ ਕਮਲ 
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ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਉ ' 
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ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ੧੨ 

ਤੁਰਕ ਤਰੀਕਤਿ ਜਾਨੀਐ ੭ 
ਤੁਰਕ ਮੰਤੂ ਕਨਿ ਰਿਦੈ ੧੫ 
ਤੁਰਦੇ ਕਉ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੈ ੩ 

ਤੁਰੀ ਨਾਰਿ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ __ ੧੦ 

ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ੧੦ 
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ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ੯ 

ਤੂੰ ਊਚ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ੬ 
ਤੂ ਊਜਾਂ ਤੂ ਬਹੁ ਅਪਾਰੂ ੪ 

ਤੂੰ ਉਤਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ੭ 
ਤੁ ਓਨਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਹਿ ੩ 

ਤੁੰ ਅਕਥੁ ਕਿਉਂ ਕਥਿਆ ੪ 
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ਤੁ ਅਗਨਤੁ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ _ ੧੩ 
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ਤੁ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ 

ਸੂਹੀ ੫ 

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ 
_ਮਾਂਰੂ੧ ` 

ਆਸਾਂ 8 

ਆਸਾ ੪ 

ਆਸਾਂ 8 

- ਆਸਾਂ ੪ 

ਵਡਹੌਸ ਵਾਂਰ ੪ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪ 

ਸਿਰੈਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ 

ਮਾਝ ੩ 

ਮਾਝ ੪ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਮਲਾਰ ੩ 

ਬਸੰਤੁ ੧ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩, 
ਮਾਰੂ ੧ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ 

ਮਾਝ ੩ 

ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ ̀ 

ਮਾਰੂ ੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪ 

ਆਸਾ ੫ 

ਭੈਰਉ ੪ 
ਮਾਰੂ ੩ 

ਮਾਰੂ ੫ _ 
ਬਸੰਤੁ ੧ 

ਆਸਾ ੪ 

ਆਸਾਂ ੪ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਮੋਹਿ ਥਾਹ ੧੭ 
ਤੂ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਕਰਹਿ ੬ 
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੂ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ੮ 
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰ ___ ੫ 

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ-ਕਰਤਾ ੧੪ 
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ __. ੧੧ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਸਭੂ___ ੧੫ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ 7 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੂ ੧੮ 

ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ___੮ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪਿ ੧੫ 
ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ੬ 

ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਸਭਨੀ ੧੩ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦ ਕਰਿ __ ੬ 
ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਤੂ ੩ 
ਤੂ ਆਪੇ ਸਿਸਟਿ ਕਰਤਾ ___ ੧੭ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋਹਹਿ ਆਪੇ ਜਗੁ __ ੧੩ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ __ ੩ 
ਤੂੰ ਆਪਿ ਸਚਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ _੮ 
ਤੂ ਆਪੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ __੧੪ 

ਤੂ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪਿ ੪ 
ਤੂ ਆਪਿ ਸਵਾਰਹਿ ਆਪਿ ੨ 
ਤੂ ਆਪਿ ਸਵਾਰਹਿ ਜਨ ਕੇ ੧੫ 
ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਆਪਿ ਹੈ _ ੧੭ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕੋ ੨ 
ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਿ ਭੰਨਿ ੧ 
ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸ ਰਸੀਅੜਾ ਤੋ 
ਤੂ ਆਪੇ ਕਥਹਿ ਤੈ ਆਪਿ __ ੧੨ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ __ ੫ 
`ਤੂ ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਸਭ . ੬ 
ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ੪ 

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ __੮ 
ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ੧੪ 
ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰਣ ਜੋਗੁ __੧੪ 

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ੍ 
ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ੧੮ 

_ ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਹਿ ਸਭ ___ ੧੪ 
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ਤੂ ਅਥਾਹੂ ਅਪਾਰੂ ਅਤਿ ਊਚਾ 2 ਤੂ ਆਪੇ ਗੁਪਤਾ ਆਪੇ ਪਰਗਟੂ _੧੬ 

ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਹੈ ੩ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ੮ 
ਤੂੰ ਆਪਿ ਚਲਿਆ ਆਪਿ ੬ 
ਤੂ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ੧੫ 
ਤੂ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਰਬ ੬ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੂ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ __ ੪ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ੫ 

ਤੂੰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੋ ਉਹ 
ਤੂ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ _ ੫ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਹਿ __ ੧੩ 
ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ __ ੬ 

ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ __ ੨ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ੬ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ੧੩ 
ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ __ ੯ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਹਿ ਨਾਮੁ ੧੫ 

ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਜਗਤੁ ੧੩ 

ਤੂੰ ਆਪਿ ਨਿਗਲੁ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ '੧੩ 
ਤੂ ਆਪੇ ਪੂਜਹਿ ਪੂਜ ____ ੧੯ 
ਤੂ ਆਪੇ ਬੂਝਹਿ ਸੁਣਿ ਆਪਿ _ ੧੯ 
ਤੂੰ ਆਪਿ ਭੁਲਾਵਹਿ 2 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ੬ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮਿ ___ ੯ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਿਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ __ ੧੫ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਹਿ ਵੇਖਹਿ ੧੧ 
ਤੂ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਬਹਾਲਹਿ ੧੩ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਗਜਨਾ ਆਪੇ 9 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਾਖਹਿ 2, 
ਤੂ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਤਿ __ ੧੧ 
ਤੂ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ੧੦ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸਦਾ ੧੨ 

ਤੂ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੂਲੋ `_____ ੯ 
ਤੂ ਅਮਿਤਿ ਅਤੋਲੁ ਅਪਰੰਪਰ ੪ 

ਤੁ ਅਲਖ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ੧੬ 

ਤੂ ਅਲਪ ਅਭੇਉ ਅਗੰਮੁ ੧੫ 
ਤੂ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਅਵਰੁ ੧੮ 
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੭੫੮ 

੨੪੮ 
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ਤੂ ਇਕੋ ਦਾਤਾ `ਭਟ ਰ ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰਹੈ 



ਤੂ ਸਮਰਥ ਦਇਆਲੁ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ੧੧ 
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ੬ 
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ੩ 
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾ ੧੦ 

ਤੂ ਸ੍ਰੂ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ' ੧੩ 
ਤੂ ਸੁਰਿ ਨਾਥਾ ਦੇਵਾ ੧੩ 
ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _੨ 
ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਹੀ _੧੮ 
ਤੂੰ.ਸਰਬੇ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ੧੬ 
ਤੂ ਸਰਬੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ੫ 
ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹਉ ੪ 
ਤੂ ਹੋਆ ਪੰਚ ਵਾਸਿ ਵੈਰੀ ਕੈ _ ੧੨ 
ਤੂਹੈਂ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ੧੦ 
ਤੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ੧੬ 
ਤੂ ਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ __ ੧੧ 

ਤੂ ਹੁਕਮੀ ਸਾਜਹਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ __ ੬ 
ਤੂਹੀ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੂਹੀ ਬਨਿ ੧੯ 
ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ੧੫ 

ਤੂੰਹੈ ਮਤੀ ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤੂਹੈ ੫ 
ਤੂਹੀ ਮਾਨ ਤੂੰਹੀ ਜਧਾਨ ੧੯ 
ਤੂ ਹਮਰੋ ਹਮ ਤੁਮਰੇਂ ਕਹੀਐ __੧੮ 

` ਤੂ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਮੋਹਨ __ ੧੬. 

ਤੂੰਹੀ ਰਸ ਤੂੰਹੀ ਜਸ ੧੮ 
ਤੂੰਹੈ ਰਾਖਹਿ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ __ ੧੫ 
ਤੂ ਹੋਰਤ ਉਪਾਇ ਨ ਲਭਹੀ __ ੨ 
ਤੂੰ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋ ੧੦ 
ਤੂ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤੁ ਵਸਹਿ ___ ੫ 
ਤੂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ਅਗੰਮੁ ਹੈ _ € 
ਤੂ ਹਰਿ ਬੇਅੰਤੁ ਤੂ ਹਰਿ ਬੇਅੰਤੁ _੧੮ 
ਤੂੰ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ____੨ 
ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਯ੍ਪ 
ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ _ ੧੮ 
ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਹਿ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ੩ 

ਤੂ ਕਾਂਇ ਗਰਬਹਿ ਬਾਵਲੀ __ ੧੦ 
__ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜਿ ਫਾਥੀ ਜਲਿ __ ੧੪ 

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਯ੍ਪ 
ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ੬ 
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੧੫੪ ! 
੧੫੫ 

੧੧੯੬ 

੧੨੭੫ 

੮੭੪ 

੭੨੪ | 

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂ ਕੁਨੁ ਰੇ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਭਲਾ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ 

ਭੈਰਉ ੧ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ 
ਸੂਹੀ ੧ ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਆਪਿ 
ਆਸਾ ੪ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ 
ਆਸਾ ੪ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ 
ਮਾਝ ੩ _ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ 
ਬਸੰਤੁ ੫ ਤੂ ਕਰਿ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੁ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ 
ਵਡਹੌਸ ਵਾਰ ੪ __ ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ __ ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ __ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਤੂ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਗਣਤੂ ਹੈ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਤੂ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੂਲੂ 
ਆਸਾਂ ੪ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੂ ਮੈਡਾ 
ਆਸਾ ੪ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਹਿਆਰੁ 

ਸੂਹੀ 8 ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਕੂ ਕਿਛੁ 

ਆਸਾ ੩ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਸਭੂ 
ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ __ ਤੂੰ ਕਰਤਾਂ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ਤੂ ਕਰਤਾ ਗਵਿੰਦੂ ਤੁਧੁ _ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਕਰਣਹਾਰੂ 
ਸੂਹੀ ੫ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਣਹਾਜੁ 
ਮਾਰੂ ੧ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ 
ਮਾਰੂ ੫ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ __ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ _ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅੰਗਮੁ ਹੈ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ _` ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅੰਗਮੁ ਹੈ 

ਗਉੜੀ ੩ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੈ ਅਵਰੁ 
ਤਿਲੰਗ ੫ ਤੂ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਹਿ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਕਬੀਰ __ ਤੂੰ ਕਰਿ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਸਾਈ 
ਮਾਝ੫ ਤੂੰ ਗੰਠੀ ਮੇਰੁ ਸਿਰਿ ਤੂੰਹੈ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ____ ਤੂ ਗੁਣ ਸਾਗਰੁ ਅਵਗੁਣ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ___ ਤੂੰ ਗਣਤੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ 
ਸੋਰਠਿ ੩ ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ _ 
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ਮਾਝ ੫ 

ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਿਧਾਨੁ ਹਹਿ 

ਗਉੜੀ ੩ _ਤੂੰ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲਾ 
ਸੋਰਠਿ ੧ ਤੂ ਗੁਣਦਾਤੇ ਨਿਰਮਲੋ ਭਾਈ 
ਗਉੜੀ ੪ ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਮਾਝ ੫ ਤੂੰ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ 
ਗਉੜੀ 8 ਤੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੂੰਹੈ ਗੁਰ 
ਗਉੜੀ ੫ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ 
ਸੂਹੀ ੧ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਖਣਹਾਰੂ 
ਆਸਾ ੪ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ 
ਆਸਾ ੪ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ 
ਆਸਾਂ 8 ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ 
ਮਾਝ ੪ ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ 

ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ __ਤੂ ਘਰ ਘਰ ਰਮਈਐ ਫੇਰੀ - 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ __ ਤੂ ਰਉ ਸਜਣ ਮੈਂਡਿਆ 
ਆਸਾ ੫ ਤੂ ਚਿਤਿ ਆਵਹਿ ਤੇਰੀ 
ਆਸਾਂ ੪ ਤੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ 

ਆਸਾਂ ੪ ਤੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ 

ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਤੂੰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਦੀਸੁ 
ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਤੂ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਦੀਸੁ ਸਭ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ _ 
ਵਡਹੰਸੂ ੫ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਤਾ ਕੋਈ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ __ ਤੂ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਬਿਧਿ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਤੂ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਬਿਧਿ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ___ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈਐ 
ਮਲਾਰ ਨਾਮਦੇਵ _ ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ __ 
ਸੂਹੀ ੧ ਤੂ ਜਾਨੁ ਗਿਆਨੀ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਕਿਛੂੰ ਨਹੀ 

ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ __ ਤੂ ਜਮਿ ਬਪੁਰੀ ਹੈ ਹੇਰੀ 
ਸਵਯੇ ੪ ਗਯੁੰਦੁ _ ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਗਗਨਿ ਪਯਾਲਿ 
ਭੈਰਉ.੪ ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ 
ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ 
ਤੁਖਾਰੀ ੪. ___ ਤੂ'ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ 
ਸੂਹੀ੧ _- _ ̀ਤੂੰ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ. ._ ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਉ 
ਮਾਝ ੫ `_ ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ 
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੧੧੧੫ 

੧੧੧੫ 

` 9੩੧ 

੩੨੩ 

੧੦੦ 

੧੩੨ 

ਤੂ ਜਲਿ ਨਿਧਿ ਮੀਨ ਹਮ 

ਤੂੰ ਜੀਵਨੁ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ 
ਤੂਟਿ ਜਾਇਗੋ ਸੂਤੁ ਬਾਪੂਰੇ 
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ਸੋਰਠਿ ੧ ____ ਤੰਤੈ ਕਉ ਪਰਮ ਤੰਤੂੁ ੧੦ ੫੯੭ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਨਹ ਜੋਹਈ ੧. ੧੮ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਟੋਡੀ ੫ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 

ਮਾਰੁ ੫ 

ਸਵਈਏ 8.ਮਥੁਰਾ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 

_ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਰਵਿਦਾਸ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸੋਰਠਿ ੯ 

ਧਨਾਸਰੀ ਧੰਨਾ 

ਮਾਰੂ 8 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਆਸਾ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ 

ਸਵਯੇ ੫ 

ਮਾਰੂ ੫ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧,੨ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੧ 

ਮਾਰੂ ੩ 
ਬਸੰਤੁ ੩ 

ਮਾਰ ੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 

ਦਾਨ ਦੇਹਿ ਨਨਕ ੫3੩ 

ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਅਪਨੇ 

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ 

ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ 

ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਭੁੰਚੰਤੇ 

ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਸੰਤਾ ਸੰਗੁ 
ਦਾਨਿ ਬਡੋ ਅਤਿਵੰਤੁ ਮਹਾਬਲਿ 

ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਆਪਿ ਤੂ 
ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਡਾ 

ਦਾਨੁ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ 
ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਆਰਾਧਹੁ 
ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ 

ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ 

ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ 

ਦਾਰਿਦੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ 

ਦਾਰਨ ਦੂਖ ਦੁਤਰ 

ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸਨਬੰਧੀ 
ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤਿ 

ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ 
ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸੁਦਾਮੇ ਮਿਲਿਓ 
ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲੋਣ 

ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ 
ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਰਹੇ ਹਰਿ 

ਦਾਵਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀ 
ਦਾਵਨਿ ਬੰਧਿਓ ਨ ਜਾਤ 

ਦਾੜਾ ਅਗ੍ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਰਾਇਣ 

ਦਿਉਸ ਚਾਰਿ ਕੇ ਦੀਸਹਿ _ 
ਦਿਸੈ ਸਚਾ ਮਹਲੁ 

ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ 
ਦਿਸਟਿ ਬਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤਿ 

_ਦਿਸਟਿ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨਿ ਬਾਂਧੈ 
ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ 

ਦਿਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ 
ਦਿਸੰਤਰੁ ਭਵਹਿ ਸਿਰਿ ਪਾਵਹਿ 

ਦਿਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਪਾਠ ਪੜਿ 

ਦਿਸਦਾ ਸਭੁ ਕਛੂ ਚਲਸੀ 

੬ ੧੨੨੩ 

੧ 9੪2 

੯੨੪ 

੭੧੨ 

੫ ੧੩੫੬ 

੧ ੧੦੦੬ 

੨ ੧੪੦੫ 

੧੦੯੫ 

੨ ੫੨੦ 

੪੬੮ 

੭ ੧੨੧੮ 

੧੫ ੮੨੪ 

੧ _੩੧੯ 

੧੩੫੨ 

੫ ੮੫੮ 

੯ ੧੯੯ 

੭? ੬੩੩ 

੬੩੧ 

੬੯੫ 

੪ ੯੯੫ 

੯੩੪ 

੨ ੩੮੪ 

੧੩੭੩ 

੪ ੧੩੮੯ 

੮ ੧੦੮੨ 

੧੨੧੫ 
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੩ ੧੩੯ 

੭? ੧੩੨੯ 

੬ ੧੫੩ 

੬ ੧੦੬੦ 

੧੯ ੧੧੭੨ 

੧੬ ੧੦੧੨ | 

੭2 ੧੨੫੦ 

੯੧੪ 

੧੩੨੯ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਸੂਹੀ ੧ . 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩,੧ 
ਕੈਦਾਰਾ ਕਬੀਰ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8,੩ 

ਧਨਾਸਰੀ ੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ 

ਆਸਾ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਮਾਝ ੫ 

ਤਿਲੰਗ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧,੨- 

੭੫੨ 

ਚ 

੧੧੨੪ 

੩੧੬ 

੫੪੯ 

੬੬੮ 

੪੧ 

੪੮੪ 

੪੫੯ 

੩੯੮ 

੩੯੧ 

੧੦੦ 

੭੨੪ 

੯੬੩ 

੮੪੨ 

੨੩੭ 

੧੪੬ 

੬੨੮ : 
੬੩੦` 

੩੮੬ 

੧੨੨੪ 

੪੮੪ 

੧੨੭ 

੨੯੯ 

੩੩੫ 

੪੬੧ 

੩੭੫ 

੦ 
੨੩ 

੪੮੪ 

੧੩੩੦ 

੬੭੨ 

੩੮੦੮ 

੮੦੬ 

੬੭੨ 

੪੦੧ 

੮੭੯ 



` ਨ ਹੋਣ ਸ਼ ਰ੍ ਰ ਰ ਧ੍ਰ੍ਲ ਨ ਮਰ ____ਲੀਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗਿ 



ਦੀਨ ਦੈਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ੧੩ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ੧੧ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ੧੩ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣਿ ੫ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ੧੮ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ੭ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਤੋ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ੨ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ੧ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ __੧੧ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਜਨ . ̀ ੯ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਜਨ __੧੯ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਵਹੁ ੧੭ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ੧੧ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ _ ੧੩ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ __ ੬ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧੇ ੧ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭਿ _ ੧੩ 

੬੭੨ 

੨੮੨ 

_ ੨੨੦ 

੪89੯ 

੮੬੮ 
੧੧੪੯ 

੮੯੦ 

੧੮੫ 

. ੬ਟ੫ 

੧੨੩੧ 

੪੯੩ 

੬੯੯ 

੧੧੯੯ |. 

੭੪੨ 

੬੬੯ 

੬੯੯ 

੮੧੩ 

੬70 

੬੧੨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੂਣਾ ਮੈ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ __੧੪ ੨੧੨ 

_ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੁ ੫ ੮੧੪ 
___'ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ _ ੩ ੧੩੪੧ 

__ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕੁਏ ਪ੍ਰਭ 2 ੫੩੪ 
____ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ੧੧ _੯੮੦ 

___ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੋ ੩੩੭ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਮਿਲਾਇਓ _ ੧੦ ੬੯੬ 

__ਦੀਨ ਦੁਖ' ਭੰਜਨ ਦਯਾਲ ? ੧੩੫੮ 
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਏਕ ਤੂਹੀ ੧੦ ੭੨੪ 
ਦੀਨ ਦੂਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ____ ੨ ੧੧੪੭ 

__ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ __੧੪ ੧੧੯੧ 

ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ -੫ ੧੩੮੮ 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ੧੬ ੨੦6. 
_ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ੧੮ _ ੪੬ 
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੂਖ ਭੰਜਨਾ __ ੧੯ ੨੬੩ . 
ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ ਠਾਕੁਰ _ ੧੫ ੬੭੫ 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ ੪ ੫੦੨ 
ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ ਤਾਂਰਨ __ ੭ ੧੩੦੧ 

ਤੋ ੨੦੩ 



ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈਂ ਭੰਜਨ 
ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ _ ੧੬ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ____ ੧੪ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ __2੭ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜਗਤ ਪਿਤ ੬ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ੨ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲੁ ਨਿਰੰਜਨੁ _੨ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ੧ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪੀਉ ਬਨਵਾਰੀ _ ੧੩ 

` ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤਿਪੂਰਨ __੬ 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ੪ 

ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਪਵਿਤੁ ੧੦ 

ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ੧੪ 

ਦੀਨ ਬੰਧ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀ ੭ 

ਦੀਨ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਦਾਤਾ 9 

ਦੀਨ ਬੰਧਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਰੋ ੧੭ 

ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ੬ 

ਦੀਨ ਬਿਨਉ ਸੁਨੁ ਦਇਆਲ __ ੯ 

ਦੀਨ ਲੀਨ ਪਿਆਸ ਮੀਨ ਨ 

ਦੀਪਕੁ ਸਹਜਿ ਬਲੈ ੩ 

ਦੀਪਕੁ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਨ 

ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕੂ ਪਰਗਾਸਿਆ _੧੦ 

ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ __ ੧੨ 

ਦੀਪਕੁ ਬਾਂਧਿ ਧਰਿਓ ਬਿਨੁ __ ੧੦ 

ਦੀਪਕ ਰਸ ਤੇਲੋਂ ਧਨ ੩ 

ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ਤਹ ੨ 

ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ . ੩ 

ਦੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ __ ੧੯ 
ਦੀਬਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ੧੭ 

ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ ੧੨ 

ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਮਿਟਹਿ.ਹਰਿ ___ ੩ 

ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ੨ 

ਦੀਵਾ ਬਲੈਨ __ ੧੬ 
`_ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ੮ 

ਦੁਆਦਸੀ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਰ ੯ 

ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ੭ 

੯ ੬੩੩ | 

੧੫੪ 

੧੧੨੦ [ 

੪੪੪ 

੧੦੦੫ 

੧੩੭ 

੬੮੯ 
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੧੩੩੧ 

੫੩੨ 

੭੬੦ 

੮੯੨ 

੧੧੦੫ 

੭੧੮ 

੪੦੫ 

੧੨੧੫ | 
੯੮੮ 

੧੧੧੯ 

੧੩੦੫ 

੧੧੦੯ 

੫੪ 

੯੦੭. 

੧੧੬੦ 

- ੯੭੧ 

੧੧੦੯ 

੧੨੯੧ 

_8੪੬੭ 

੪੭੩ 

੨੧੦ - 
` ੨੯੯ 
੧੦੮੦ 

੭੯੧ 

੩੬੪ 

੩੫੮ 

੮੪੦ 

੬੬ - 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਂਰ ੪,੩ ਦੁ 

ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਅਭ 
ਦੁਆਦਸੀ ਪੰਚ ਵਸਗਤਿ 

੧੨ ੧੧੬੨ 

੧੩ 

ਇੰ, 

ਇ 

੧੬ 
੬ 

੬ 

੩ 

੮ 
੬ 

੧੪ 
੬ 

੫ 

ਇ 

੧੨੪੫ 

੮8੪2 

੧੩੯੦ 

੫, 

੮੮੦. 



ਭੈਰਉ ੩ ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਹਿ ਮੰਤੂ 
ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ __ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਿਲਿ ਮੰਤਰ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਵਿਗੁਚੀਐ 
ਸੋਰਠਿ ੩ ਦੁਸਟ ਚਉਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂੜੁ 

'ਬਸੰਤੁ ੫ ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਸਭਿ ਭੂਮਿ 
ਆਸਾ ੫ ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਕੀ 
ਗਉੜੀ ੫ ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸਰਿ 

ਸੂਹੀ ੩ ਦੁਸਟਾ ਨਾਲਿ ਦੋਸਤੀ 
ਮਲਾਰ ੫ ਦੁਸਟ ਬਿਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ 

ਭੈਰਉ ੫ ਦੁਸਟੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਮੂਆ 
ਮਲਾਰ ੧ ਦੁਸਟ ਭਾਉ ਤਜਿ ਨਿੰਦ 
ਮਲਾਰ ੫ ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ਰੀ 
ਮਲਾਰ ੫ ਦੁਸਮਨ ਹਤੇ ਦੋਖੀ ਸਭਿ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਦੁਸਮਨ ਕਦੇ ਮਾਰਿ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਦੁਸਮਨੁ ਤ ਦੂਖੁ ਨ ਲਗੈ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਦੁਸਮਨ ਦੁਸਟ ਰਹੇ ਝਖ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪.੩ ਦੁਸਮਨੁੰ ਦੁਖੁ ਤਿਸ ਨੌ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ 
ਮਾਰੂ ੪ ਦੁਸਮਨ ਦੂਤ ਜਮਕਾਲੁ 
ਆਸਾ ੫ ਦੁਸਮਨ ਦੂਤ ਮੁਏ 

` ਸੋਰਠਿ ੫ ਦੁਸਮਨ ਮਾਰਿ ਵਿਡਾਰੇ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ 
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ਦੂਹੀ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸ੍ਰਿਸਟੀ 
ਦੁਹੁ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ ਊਪਜੈ 
ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਥਾਰੋ ਕਰਮੁ ਰੀ 

_ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੰਧੇ 
ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਘਣੇ 

ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦੁ ਦਰਿ 

ਦੁਖੁ ਅੰਨ੍ਰਰਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜਾਇ 
ਦੁਖ ਅਨੇਰਾ ਭੈ ਬਿਨਾਸੇ 

ਦੁਖੁ ਅਨ੍ੇਰਾ ਵਿਚਹੁ 
ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵਹੁ 
ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰਿ 

ਦੁਖੀਏ ਨਿਤਿ ਫਿਰਹਿ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਉਆ ਕੈ 
ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਧੁ 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਏ ਬਾਂਧੇ ਜਿਹ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਾਚੁ ਕਰਤੇ 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਣਾ 
ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸਿਮਰੀ 

ਦੂਖ ਸੁਖ ਹੀਤੇ ਭਏ ਨਿਰਾਲੇ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਹਮਰਾ ਤਿਸ ਹੀ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਿ ਕੈ 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮੁ 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮਿ 
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ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੀਆ ਜੇਹਾ ਕੀਆ 

_ ਦੁਖੁ ਸੁਖੂ ਦੇਹਿ ਤੂਹੈ 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਰਹਰਿ 

`__` ਦੂਖ ਸੁਖ ਪਰਹਰਿ ਭਗਤਿ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣੈ ਤਿਸੈ 
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ਦੁਖ ਕੀਆ ਅਗੀ ਮਾਰੀਅਹਿ 

ਦੁਖ ਕੀਆ ਪੰਡਾ ਖੁਲ੍ਹੀਆ 
ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ 

_ਦੁਖ ਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਿਆ 
ਦੁਖੁ ਕਲੇਸੁ ਨ ਭਉ 

ਦਯ 

ਦੁਖੁ ਖਾਣਾ ਦੁਖੁ ਭੋਗਣਾ 

ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਵਿਸਰਿ ਜਾਵੈ 
ਦੁਖੁ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰਿ ਰਹੇ 

ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ 

ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਨਿ ਦੁਇ ਪੁਖ- 

ਦੁਖੁ ਦੁਖੁ ਅਗੈ ਆਖੀਐ __ 
ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੇੜੀਐ 
ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ 

ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ 
ਦੁਖ ਦੂਰਿ ਕਰਨ ਜੀਅ 
ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਅਨੇਰਾ _ ਰਣ ਖਲ 

ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ 
__ਦੂਖੁ ਦਰਵਾਜਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ 

` ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ ਸਭੋਂ ਲਹਿ 

ਦੁਖ ਨਾਸ ਭਰ ਬਿਨਾਸ _ 

`ਦੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ 
` ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੂਖ ਆਇ 
ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ 
ਦੁਖੁ ਨਾਨਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮਹਿ _ 

` ਦੂਖੁ ਨਾਨਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮੁਹਿ ਵੂਠਾ ਤੁ 
ਦੂਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ -_ 

`ਦੂਬੁ ਪਲ੍ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ 
ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਿ ਸੁਖ ਅੰਤਰਿ 

ਦੁਖੁ ਬਿਖਿਆ ਸੁਖੁ 
ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ 

ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸਹਸਾ 

ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਅਨਦ 

ਦੂਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰਿ 
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__ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਨੋ ੧੪ ੮੬੫ 

ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ੯ ੭੪੩ 
ਦੁਖ ਭੁਖ ਕਾੜਾ ਸਭੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ੧੩ ੧੨੫੦ 

ਦੁਖ ਭੂਖ ਨਹ ਵਿਆਪਈ ੧੮ _ ੪੩ 

ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧੁ ੫ ੧੩੯੭ 

ਦੁਖ ਭਜਨ ਸੂਖ ਸਾਗਰ ੩ ੧੦੫ 
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਗਜੀਵਨ `੩ ੭8੪੧ 

ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤਾ ਕਾ ਹੈ ____ ੧੮ ੧੧੪੬ 
ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ੪ _੨੧੮ 

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੋਲੇ . ੬ ੯6੯ 

ਦੂਖ ਭੌਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ __ ੮`- ੨੯੫ 
ਦੁਖੁ ਭੰਨਾ ਭੈ ਭੰਜਨਹਾਰ ____ ੩ ੧੨੭੧ 
ਦੂਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ _ ੬ ੧੦੪੦ 
ਦੁਖ ਭਯੰਤਿ ਸੁਬ੍ੰਭੀਤੰਤ ੬ ੧੩੫੭ 

- ___ ਦੂਖ ਮਹਿ ਜਨਮੈ ਦੂਖ _` _ ੨ ੧੦੩੩ 
ਦੁਖ ਮਹੁਰਾ ਮਾਰਣ ਹਰਿ _੧੯ ੧੨੫੬ 

ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੁੰਨਾ ___ ੧੯ ੬੨੭ 
ਦੁਖਿ ਰੈਣਿ ਵੇ ਵਿਹਾਣੀਆ __ ੧੭ ੭9੬ 
ਦੁਖਿ ਲਗੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰੈ ੧ ੫੮੭ 
ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ੧੬ ੩੫੪ 
ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਬਹੁ ਅਤਿ ਘਣਾ _ ੧੦ ੬੪੩ 

ਦੁਖੁ ਲਗਾ ਬਿਨੁ ਸੇਵਿਐ ੧੭ ੧੦੯੧ 
ਦੁਖਿ ਲਗੈ ਬਿਲਲਾਣਿਆ ੧ ੫੨੪ 

ਦੁਖਿ ਲਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ੬ ੧੯੬ 
_ ਦੁਖੁ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ੫ _੨੨੪ 
ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ __੧੮ ੮੫੧ 

ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਜੀਉ ਜੁਲਾਇਆ _ ੩ ੧੨੪੦ 

੧ ਦੂਖ ਵਿਚਿ ਜੰਮਣੂ ਦੁਖਿ ̀ ਕਰ 
ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਜੰਮ ਦੁਖਿ ਮਰੈ. . ੧੭ ਕੇਕੋ੩ਧ 
` ਦੂਖ ਵਿਚਿ ਜੰਮੈ ਦੁਖਿ ਮਰੈ `__੭ ੯੪੭ 

-`_ ਦੁਖੁ ਵੇਛੋੜਾ ਇਕੁ ਦੁਖੁ __ ੧੩ .੧੨੫੬ 
`__ਦੁਘਟ ਘਟ ਭਉ ਭੰਜਨੁ _`__ .੨ ੧੦੪੨ 

ਦੁਚਿਤੇ ਕੀ ਦੁਇ ੧੯ 
ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧਿ . ੬ ੮੮੬ 
ਦੁਤੀਆ ਜਮੁਨ ਗਏ ੧੧੧੬. 
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ਦੁਨੀਆ ਲਬਿ ਪਇਆਂ __ ੩ ੧੦੨੦ ., 

_ਦੂਬਿਧਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ੪ ੨੪੫ 
ਦੁਬਿਧਾਂ ਚੂਕੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ __ ੪ ੧੨੪੭ 

ਦੁਬਿਧਾ ਚੂਕੈ ਤਾਂ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ੧੭ ੧੩੪੩ 
ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਕੁਵਾਟੜੀ ੧੨ ੪੧੯ 

ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਨਾਮਿ ੩ _੩੫੨ 

ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ _ ੧੪ ੬੮੫ 

ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ੭ ੧੧੩ 

ਦੁਬਿਧਾ ਨੰ ਪੜਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ. . ੯. ੬੩੪ 
ਦੁਬਿਧਾ ਬਉਰੀ ਮੰਨੂ. ` ੩ ੧੩੪੨ _ 
ਦੂਬਿਧਾ ਬਾਧਾਂ ਆਵੈ ਜਾਵੈ _' ੧੪' ੧੦੯ 
ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਲੁ-ਨ ਪਾਵੈ ___ ੧੭ ੧੨੩੩. 

__ਦੂਬਿਧਾ ਮੇਟਿ ਖਿਮਾ ੧੫ ੩੪੩ 

ਦੁਬਿਧਾ ਮਨਮੁਖ ਰੇਗਿਂ ੪ ੧੧੩੦ 

ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ ਇਕਸੁ ਸਿਉਂ ੮ ੧੧੯ 

ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿ _ _ ੧੮ ੬੬੩ 

ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ __- __ ੧੭ ੧੧੨੮ 

ਦੁਬਿਧਾ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਈਅਨੁ ___ ੧੪ _ ੩੫ 
ਦੁਬਿਧਾ ਰੋਗੁ ਸੁ ਅਧਿਕ ੧੮ ੧੧੫੩ 
ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ੧੯ ੯੦੪ 

ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੈ ਦਹ ਦਿਸ ___੧੩ ੧੨੭ 
ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੇ ਨਾਮੁ __`___੪ ੪8੧੬ 
ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ` ੧੦੧੯ 

ਦੁਬਿਧਾ ਲੋਭਿ ਲਗੇ ਹੈ ੬ ੧੩੧੦ 
ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚਿ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵੀ -੧੫ ੬੩੪ 

_ ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਚਿਤਿ ਨ ੧੧ - ੭੩ 
ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ੪ ੪੬੩ 

ਦੂਯੈ ਭਾਇ ਵਿਗੁਚੀਐ ੭ ੧੩੪ 

ਦੁਰਗਾ ਕੋਟਿ ਜਾਂ ਕੈ ੧੮ ੧੧੬੨ 
ਦੁਰਗੰਧ ਅਪਵਿਤੂ ਅਪਾਵਨ __ ੧੦ ੫੩੦ 
ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ੧੮ ੧੩੫੭ 
ਦ੍ਰਜੋਧਨ ਕਾ ਮਥਿਆ ਮਾਨੁ ___੭ ੧੧੬੩ 

ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੁ __ ੧੪ ੧੦੯੭ 

ਦਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੁ ਰਰਾਇਓ __੧੨ ੯੫੯ 

ਦੁਰਜਨਂ ਤੇ ਸਾਜਨ ਭਏ ੧੭ ੯੩੪ . 

ਦੁਰਜਨ ਤੂ ਜਲੁ ਭਾਹੜੀ ੧੫ ੧੦੯੪ 



ਦਰਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦੂਖ ਸੁਖ ਬਾਧ 







ਲਾ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਸਜਣ ਨ 
ਆਸਾ ੩. ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਦੂਖੁ 
ਮਾਰੂ ੩ __- _ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗਾ ਦੁਖੁ 

`_ ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ___ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਪਛੁਤਾਣੇ 
ਗਉੜੀ ੧ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਹਜਿ 
ਮਾਝ ੩ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ _ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ __ ਦੂਜਾ ਭੂਮੁ ਗੜੂ ਕਟਿਆ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ___ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ 
ਸਲੋਕ ੫ _ ਦੂਜੈ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ 
ਗਉੜੀ ੧ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ __ ਦੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੂਧਿ 
ਆਸਾਂ ੧ ਦੂਜੇ ਮੇਟੇ ਏਕੋ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ 

ਮਾਰੂ ੧ ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੁ ਦਿਖਾਏ 
ਮਾਝ ੩ ____ ਦੂਜੈ ਮੁਠੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ 
ਗਉੜੀ ੧ __` ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਸਬਦਿ 
ਮਾਝ ੩ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਚਿ 

-` ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਜਾਈ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ਦੂਜੈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੂ ਦੁਖੁ ਰ੍ 
ਮਾਰੂ ੩ ਰ੍ ਦੂਜੈ ਲਾਗਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਚਾ 
ਮਾਝ ੩ ` ਦੂਜੈ ਲਾਗਿ ਜਗੁ ਖਪਿ 
ਮਾਰੂ ੩ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ _ 
ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਾਰ ੪,੩ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ 
ਮਾਝ ੩ ਦੂਜੈ ਲਾਰ-ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਣੀ 
ਆਸਾ ੩ ਦੂਜੈ.ਲਗੀ ਭਰਮਿ 
ਮਾਝ ੩ ਦੈ ਲਾਗੀ ਭਗੰਮ ਕੁਲਾਣੀ 
ਮਾਝ ੩ _..“" ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ 

__ਮੁਰੂਤ' ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਮਨਮੁਖਿ 
ਆਸਾਂ.੩ ਦੂਜੜੈ ਕਾਮਣਿ ਭਰਮਿ 
ਰਮਕਲੀ ਵਾਚਰਾਇਂ ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਰਾਮਾਤਿ ਰ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ____ ਦੇਣ ਚਉਣੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ 

-. ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ``ਦੂਣਿ ਨ ਪੇਰਈ 
`. ਆਸਾਂ ਦੂਤਹ ਦਹਨੂ ਭਇਆ 
. ਗੌਂਡੋ ੫ __ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਤਿਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਹਿ 

ਮਾਝਪ_ ਦੂਤ ਦੁਸਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ 

``ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮੂਠੀ 

__ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭਿ ਤੁਝ ਤੋਂ 

ਦੇ ੨੪੪ 

੧੨੬੧ 
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੧੩੯੦ 
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੧੧੬੧ 

੧੦੩੬ 
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੬੧੬ 

੨੧੭ 

੩੨੯ 

੪੯੬ 

੧੩੪੮ 

੧੨੩ 



ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ 

ਦੇਸ ਵੇਸ ਸੁਵਰਨ ਰੂਪਾ 
ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਵਾਸੀ 

ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤੁ ਅਪਾਰਾ 

ਦੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧੁ 

. ਦੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧ 

ਦੇਨਿੰਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਬ ਕਉ 
_ ਦੇਹਿ ਅਭੈ ਪਦ ਮਾਂਗਉ 
ਦੇਹਿ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸਾ 

ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਆਕਿਸੀਸੜੀਆ 

ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ 

ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ 
ਦੇਹੁ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ 
ਦੇਹੁ ਸੁਮਤਿ ਸਦਾ ਗੁਣ 

ਦੇਹੀ ਹੋਵਗਿ ਖਾਕੁ 

ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ 
ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਦ ਮਿਕਦਾਰਾ 

ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਵੇ ਵੰਨੀਆ 
ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਪਉਣੁ ਵਜਾਏ 

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ 
__ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਜਿਤੁ`__ 

ਦੇਹ ਛਿਜੰਦੜੀ ਉਣ ਮਝੂਣਾ 
ਦੇਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਆਗੈ ਜਾਇ 
ਦੇਹ ਤੇਜਣਿ ਜੀ ਗਾਮਿ _ 
ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰਿ - _ 

`_ਦੇਹਿ ਤ ਜਾਪੀ ਆਦਿ 
ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ 

ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵਿ ਥਕੇ 

ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਮੈ ਸਗਲੇ 

ਦੇਸਿ ਪਰਦੇਸਿ ਧਨੁ ਚੋਰਾਇ 

ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ 

੧੧. ੧੨੯੦ 

੧੯ ੭73੩੭ 

੧੯ ੧੨੪੯ 

੧੨ 3 

੧੧ ੧੧੪੧ 
੧੨ ੭੫੫ 

੧੮ ੫੪੭ 

੯ ੧੦੨੬ 

੧੬ ੧੦੫੬ 

੧੮ ੧੦੯੯ 

੧੬` ੫੭੭ 

-੧੨ ੧੨੦੯ 

੯ ੧੧੬੩ 

੮ ੧੦੩੮ 

੧੨ ੧੫੭ 
੧੫ ੧੨ 

੩ ੧੨੩੭ 

੧੦੧ ੭੦0 

੧੧ ੩੭6 । 

੬ ੫੬੦ 

੧੦ ੭੫੨ 

੭.੧੩੭੦ 
੭ ੧੦੪੮ 

੩ ੫੭੬ 

_ ੧੫ 22੬ 

੧੪ ੧੨੬੦ 

੧੦ ੧੪੦੩ 

੪ ੯੦੦ 

੮ ੧੧੦੪ 

_੧੦ ੫੭੬ 

੧੧ ੯੬੪ 

੧ ੧੧੨ 

੬੫੭੫ 

੧੯ ੫੭੫ 

` ੪ ੧੧੭੬ 

੧੬ ੯੩੩ 

੧੯ ੧੨੮੬ 

੫ ੧੦੭੪ 

` ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ 

ਦੇਹੁ ਦੁ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ੬ 28 

ਦੇਹੁ ਦਗਸੁ ਜਿਤੁ ਮਨੂ _ ੫ ੧੦੭੬ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ _੧੦ ੧੧੧੭ 

ਦੇਹੁ ਦਗੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ੧੮ ੧੨੨੯ 
ਦੇਹੁ ਢੰਗ ਮਨਿ ਚਾਉ ੧ ੧੩੮੭ 

ਦੇਹੁ ਦਗੂ ਮਨਿ ਚਾਉ ਬਹਿ _ ੧੯ ੭੦੮ 

ਦੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਤਰੈ ਮੈਲੁ ੯ ੮੬ਝ੍ 

ਦੇਹੁਧਾਰ ਅਰੁ ਦੇਵਾ ਡਰਪਹਿ _ ੧੯ ੯੯੮ 

ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚਕ੍ਹ ਬਣਾਏ ੫ ੯੬੦ 

ਦੇਹੀ ਨੋ ਸਬਦੁ ਸੀਗਾਰੁ ੧੦ ੧੦੯੨ 

ਦੇਹ ਨ ਗੇਹ ਨ ਨੇਹ ਨ ਨੀਤਾ _ ੧ ੧੩੮੮ 

__ ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਊਤਮਾ ਥਾਨਾ __ ੧੬ ੧੦੩੯ 
ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਕੋਟਿ ਪੰਚ ੪ ੧੧੧੭ 

ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਤਸਕਰ ੧ ੧੧੩੫ 

ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ __੧੭ ੧੦੩੯ 
ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ੧੦ ੧੦੩੧ 
ਦੇਹ ਨ ਨਾਉ ਨ ਹੋਵੈ ਜਾਤਿ __ ੩ ੧੨੫੭ 

ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਜਪਉ __ ੧੫ ੫੪੫ 
ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ . _- ੧ ੯੫੮ 
ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਅਪਣੇ . ੨ ੭੪੨ 

ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝਹੁ __੧੫ ੯੧੭ 
ਦੇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ੧੬ ੧੧੧੯ 

ਦੇਹ ਪਾਵਉ ਜੀਨੁ ਬੁਝਿ _ ੯ ੫੭੫ 
ਦੇਹਿ ਬਿਮਲ ਮਤਿ ਸਦਾ ੧੮ ੪੭੮ 

ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਇ ੧ ੭੫੩ 

ਦੇਹਿ ਭਗਤਿ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸੀ _ ੩ _ ੮੭੮ 
ਦੇਹੁ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _ ੧੦ _੮੦੪ 
ਦੇਹ ਮਸੀਤਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਣਾ _ ੧੫ ੧੦੮੩ 
ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ - ੧੭ ੨੯੩ 

ਦੇਹੀ ਮਹਜਿਦਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਨਾ ੧੭ ੧੧੬੭ 
ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਜੋ ਰਹੈ ਅਲਿਪਤਾ __ ੯ ੧੦੧੯ 

ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ੪ ੧੫੨ 
ਦੇਹੀ ਰੋਗੁ ਨ ਲਗਈ _` ` ੧ ੧੩੮੨ 

ਦੇਹੁਰੈ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ੧੧ ੧੧੬੪ 
ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ ੩ ੪੭੮ 
ਦੇਹੁਰੀ ਲਉ ਬਰੀ ਨਾਰਿ ___ ੧੩ ੬੫੪ 

ਦੇਹਿ ਲੇਹਿ ਏਕ ਤੂੰ - ੧੪ .੭੨੭ 



ਦੇਖਿ ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਰਹਉ ਬਿਸਮਾਦੀ ੩ _੫੯੯ 
ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਰਿ ਸਦ ੬ 87 
`ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨ ਜਾਣਈ ੧੩ ੭੬੦ 

ਦੇਖਿ ਸਰੂਪੁ ਪੂਰਨੁ ਭਈ ___੧੮ 2੧੭ 
ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ੧੩ ੬੧੨ 

ਦੇਖਹਿ ਆਪਿ ਬੈਸਿ ਬਿਜ ੮ ੧੦੩੪ 
_ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ੧ 

ਦੇਖਹੁ ਪਸਾਰਿ ਨੈਨ ੧੫ ੬੭੮ 
ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ਏਹੁ ਅਖਾੜਾ ੨੩੦੯ 
ਦੇਖਹੁ ਲੋਗਾ ਕਲਿ ਕੋ ੩ ੧੧੯੪ 
ਦੇਖਿ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੂਲਾ ੧੩ ੮੦੯ 

ਦੇਖਿ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਮਨਿ ੧੯ ੮੩੧ 
-_ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਿਹ __ ੧੯ ੯੦੬ 

ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹਿ ਲੋਭਾਣਾ ੧੯ ੬੪ 

ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹਿ ਲੋਭਾਣਾ ___੮ _ ੩੨ 
ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿਓ ੨ ੬੭੧ 

ਦੇਖਿ ਚਰਿਤ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ੫ ੧੨੩੭ 

ਦੇਖਿ ਚਰਿਤੂ ਭਈ ਹਉ ੪ ੧੨੦੭ | 
ਦੇਖਿ ਚਲਤ ਦਇਆਲ ਸੁਣਿ _ ੮ ੯੨੫ | 
ਦੇਖਿ ਚਲਿਤ ਮਨਿ ੮ ੩੯੦ | 
_ਦੇਖਣਿ ਆਏ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ___ ੧੧ ੧੧੧੬ | 

_. ਦੇਖਤ ਸਿੰਘੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ __੧੨ ੪੯੧ 
ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਤੇਰੇ ਹੈ ੧੮ ੩੭੨ 
ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ੧੩ ੪੮੧ 
ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਭਿ ੬ ੧੧੭੮ 
ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਭਿ ਨਾਸੇ __੨ ੧੨੨੮ 
ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਭਟਕਿ ਭੂਮੁ ੧੮ ੧੪੦੪ 

ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਲਿਓ ਜਗੁ ੮_ ੪੮੧ 

੪੭੪ |` 

ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੰਗਾ 
ਦੇਖਿ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਲ ਮਹਿ 
ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਵਿਗਸੀ 
ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਥੀਆ 
ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜੁ ਥੀਆ ਦਾੜੀ 
ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ 
ਦੇਖਿ ਬੈਸਨੋ ਪ੍ਰਾਨ ਮੁਖ 
ਦੇਖਿ ਬਿਸਮਾਦੁ ਇਹੁ ਮਨੁ 
ਦੇਖਿ ਬੀਚਾਰਿ ਮੇਗ 

ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ 
ਦੇਖੁ ਬੇਢੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ 
ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗ੍ਰਾਨੁ ਕੀ 
ਦੇਖਿ ਰਤਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ 
ਦੇਖਿ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਨੂਪੁ 
ਦੇਖੁ ਰੀ ਬੀਚਾਰ 
ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ ਭੈਣ ਭੁਰਾਵ ਹੈ 

_ ਦੇਤ ਦਰਸਨੁ ਸਰਵਨ ਹਰਿ 

ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ 

ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ 

ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਸਾਚੇ 

ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ 

ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗਾ 

ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਹੀ ਭੰਡਾਰ 

ਦੇਂਦੇ ਥਾਵਹੁ ਦਿਤਾ ਚੰਗਾ 

_ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ 
ਦੇਂਦਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਲੈਦੇ 

ਦੇ ਦੇ ਨੀਵ ਦਿਵਾਲ ਉਸਾਰੀ _ 
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ 

`ਦੇਂਦਾ ਮੂੰ ਪਿਰ ਦਸਿ ਹਰਿ 

੧੩੪੩ 

੪੩੯ 

੧੩੭੮ 

੧੩੭੮ 

੧੧੮੫ 

੧੩੫੧ 

੧੨੩੪ 

੨੨੧ 

੪੩੩ 

੬੫੭ 

੩੩੧ 

੩੭੨ 

੧੪੦੨ 

੧੨੨੯ 

੯੬੬ 

੫੦੮ 

੨੫੭ ' 
੧੦੧੨ _ 
੧੦੨੪ 

੨੦੯ 

੧੧੪੪ 

੧੩੮ 

੧੨੯੦ 

੧੫੫ 

੪੬੬ 

੧੪੨੧ 



ਦੇਂਦਾਰਹੈ ਨ__ 

`. ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ 
੨ _ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ 

``ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ 
ਦੇਨਹਾਂਰ ਦੇ ਰਹਿਓ 

_ਦੇਨਹਾਰੂ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ 
ਦੇਨ੍ਹਿ ਦੁਆਈ ਸੇ ਮਰਹਿ 

` ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ ਮੁਈ 
ਦੇਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ 

[ਦੇਵ ਸੰਸੈ.ਗਾਂਠਿ ਨ ਛੂਟੈ 
ਦੇਵ ਸਚ ਦਾਨੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨੋ 

__ ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀ 

ਦੇਵ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੋਹਿ 

ਦੇਵ ਕੁਲ ਦੈਤ ਕੁਲ 

ਰ _ਦੇਵ ਕੁਲੀ ਲਖਿਮੀ ਕਉ 

੩੫੮ 

੧੦੩੭ 

੧੦੩੮ 

੮੩੯ 

੬੩੭ | 

੩੩੨ 

੧੨੯ 

੨੬੧ 
੮੯੫ 

੧੨੧੬ 

੨੧੨ 
_ ੨੫੧ 
੮੧ 

੩੪੫. 

੧੪੦੯ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਂਰ ੪੧ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੁਏ ਦੁਖਿ 
ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੂ ੩ 
ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਧਾਹੜੀ . ੫ 
ਦੇਵਲ ਮਧੇ ਲੀਗੁ ਆਛੈ ੧੭ 

ਦੈਂਤ ਸੰਘਾਰਿ ਸੰਤ ੧੯ 

ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ਬਿਨੁ _ ੧੮ 
ਦੈਤ ਪੁਤੁ ਕਰਮ ਧਰਮ ੧੪ 

ਦੈਤ ਪੁਤੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ੧੨ 
ਦੈਤਾ ਮਾਰੇ ਧਾਇ ਹੁਕਮਿ ੧੮ 
ਦੈਨਹਾਰੁ ਸਦ ਜੀਵਨਹਾਰਾ __ ੧੧ 

ਦੋਸਿ ਦੇਤੁ ਆਗਹ ਕਉ ੧੧ 

ਦੋਸੁ ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ੧੧ 
ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੀਜੀਐ ___ ੭ 
ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਅਹੁ ਗਇ ਨੌ _ ੧੭ 

ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਰ੍ ੧੦ 

ਦੋਗੂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ੧੧ 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀਆਂ _ _ ੪ 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਾ ਨ _____ ੮ 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆ ਬਿਲਲਾਦੀਆ ੯ 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ੭ 

ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈਆਂ __ ੪ 

_ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨ੍ਹੀ__੧੦ 
ਦੋਹੀ ਦਿਚੈ ਦੁਰਜਨਾ ੬ 

_ ਦੋਖੀ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ _ ੧੩ 
ਦੋਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸਿਅਨੁ. ਵੀ 

ਦੋਜਕਿ ਪਉਦਾ ਕਿਉ ਰਹੈ ___ ੧੯ 

ਦੋਜਕਿ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ___ ੧ 
ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ _੧੨ 
ਦੋਤਿ ਉਚਾਪਤਿ ਲੇਖੁ ਨ ੧੪ 

ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ੧੪ 

ਦੋਪਤੀ ਲਜਾ ਨਿਵਾਰਿ ੧੨ 
ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਹਿ , ੧੭ 

ਦੋਵੈ ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਬੇੜੇ __ ੧੭ 
ਦੋਵੈ ਤਰਫਾ ਉਪਾਈਓਨੁ ਰਹ ੧ 

ਜੋਰ 
੧੩੭੧ 
ਹਦਊ ; 

੨੨੯੪ 

੨੧੨੧੪ 

੬੭ 
੧੧੩੩ 

੧੨੭੯ 

੨੫੭ 

<ਪ੫੮ 

੨੫੭ 

੮੦੯ 

੧੪੧੨੮. .. 
੮੮੮ 

-੩੮੯ 

_ ੧੭੨ 
੩੬੩ 

੫੫੯ 

੪੩੦- 

੪੨੮ 

੪੨੬ 

੧੪੧੦ 

੧੧੩੮ 

੮੨੦ 

੩੧੯” 

੧੦੨੦ 

੧੦੩੫ 

੧੧੧੨ 

੩੪੫ 

੧੦੮੨ 

`_ ੩੪੯ 

੯੯੨ 

੧੦੮੯੮ 



੧੦ ੧੨੯੮੦ ਸੁ ਨੂ॥ ਤੁ ਰਿ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ੧੭ ੮੨੫ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ਧਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਪਿਆਰੈ ____੮ ੮੪੫ ̀ 
ਮਾਝ ੩ ਦੋਵੈ ਮਾਰਿ ਜਾਇ ਇਕਤੁ ੮ ੧੨੬ | ਭੈਰਉ ੫ ਧਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੂ _- ੫ ੧੧੪੯ 
ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰੁ ਤੇਵਰ ੧੪ ੧੧੬੧ | ਮਾਰੂ ੫ ਧਨ ਕਹੈ ਤੂ ਵਸੁ ਮੈ ਨਾਲੇ _ ੨ ੧੦੭੩ 

`______ | ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ __ਧਨ ਕੂਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੇਂ ੧੬ ੧੩੮੦ _ 
ਲੀ ਰ ਲੀ ਮਾਰੂ ੫ ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਸਮਝੈ ਚੰਚਲਿ ੫ ੧੦੭੩ 

ਭੈਰਉ ੫ _ਦੰਡਧਾਰ ਜਟਧਾਰੈ _______ ੩ ੧੧੩੯ | ਮਾਰੂ ੫ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਉ ਦੋਊ ਕਰ __ ੧੭ ੧੦੭੨ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪੧ _ ਦੰਦੀ ਮੈਲੂ ਨ ਕਤੁ ਮਨਿ ___ ੧੧ ੬੪੨ | ਗਉੜੀ ੪ ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ __ ੯ ੧੬੬ 

ਰ੍ ਧ? ਰ ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਧਨੁ ਗਇਆ ਤਾ ਜਾਣ ਦੇਹਿ _੧੬ ੯੩੪ 
ਦਾ ਰ ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਧਨਿ ਗਾਇਐ ਬਹਿ ਝੂਰੀਐ __੧੫ ੯੩੪ 

`__ਰਅਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ _ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ੩ ੯੬੮ | ਮਾਰੂ ੧ ਧਨੁ ਗਿਰਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ੧੧ ੧੦੧੩ 
_ ਸਲੋਕ ੫ _____ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ___ ੪ ੧੪੨੫ | ਸਿਰੀਰਗੁ ੩ ਧਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋ ਪਰਵਾਣੂ ਹੈ _ ੧੯ _ ੨੮ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ___ਧਧਾ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ _ ____੧੪ ੩੪੧ | ਸਿਰੰਰਾਗੁ ੪ ਧਨੂ ਚਿਤਵੈ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ੧੯ ੭੬ 
ਆਸਾਂ ੧ _ਧਧੈ ਧਾਰਿ ਕਲਾ ਜਿਨਿ _ __ ੧੪ ੪੩੩ ਸੂਹੀ੫ _ ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਪਿਰੁ ੧੯ ੭੩੭ 
ਗਉੜੀ ੫ .“ _ਧਧਾ ਧੂਰਿ ਪੂਨੀਤ ਤੇਰੇ ੧ _੨੫੧ |.ਵਡਹੰਸੁ ੩ ___ ਧਨੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ - _ ੧੪ ੫੮੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਰਿ ੫ ੯੩੦ | ਮਾਰੁ ੫ ਧਨੰਜੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਹੈ ਮਹੀਐ _ ੧੯ ੧੦੮੨ 

`_ ਗਮਕਲੀ ੧ ਧਧੈ ਧੂਲਿ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ __੫ _੯੩੦ | ਸਿਰੀਰਗੁ ੩ ___ ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਜਾਇਆ __ ੧੨ ੩੨ 
ਗਉੜੀ ੫ ਧਧਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ੧੪ ੨੫੭ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਆਕ ਕੀ ਛਾਇਆ _ ੬ ੬੮੯ 
ਆਸਾ ੩ ਧਧੈ ਧਾਵਤ ਵਰਜਿ ਰਖੁ ____ ੧੧ ੪੩੫ | ਸਿਗੌਰਾਗੂ ੧ ਧਨੂ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ੫ __ ੨੩ 
ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ____ਧਨੂ ਓਇ ਸੰਤ ਜਿਨ ਐਸੀ ___੨ ੮੭੩ | ਕੇਦਾਰਾ ੫ ____ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਭੋਗਵੈ __ ੧੧ ੧੧੨੦ 
ਗਉੜੀ ੫. ਧਨੁ ਓਇ ਭਗਤ ਜਿਨ ੧੨ ੨੦੦ | ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ੭ ੧੧੦੬ 

ਕਾਨੜਾ ੫ ____ ਧਨਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ __੯ ੧੩੦੧ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਧਨਿ ਜੋਬਨਿ ਜਗੁ ਠਗਿਆ __੧੦ ੬੧ 
ਗਉੜੀ ੫ ` ਧਨੂ ਓਹੁ ਮਸਤਕੁ ਧਨੂ ____ ੧੨ ੨੦੦ | ਆਸਾ ੧ ` ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਟੈਰੀ ੮ ੪੧੭ 
ਮਾਰੂ ੫ ਧਨ ਅੰਧੀ ਪਿਰੁ ਚਪਲੂ ੧ ੧੦੭੩ | ਗੂਜਰੀ ੫ ̀ ___ ਧਨਾਢਿ ਆਢਿ ਭੰਡਾਰ ੧੦ ੫੦੮ 
ਗਉੜੀ ੩ ਧਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ___ ੨ ੨੪੪ | ਗਉੜੀ ੫ ___ਧਨਿ ਤੇਊ ਜਿਹ ਰੁਚ ੧ ੨੫੧ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਧਨ ਸਿਉ ਰਤਾ ਜੋਬਨਿ ____ ੬ _ ੭੫ | ਰਉੜੀ ੧ , _ ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਫੈ _ ੯ ੨੪੨ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਰਿ ੧੬ . ੬੮੯ | ਤੁਖਾਰੀ ੧_ | ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰਿ ਦੁਆਰਿ ੪ ੧੧੦੮ 
ਸੂਹੀ ੫ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ੪ ੭੩੭ | ਸਲੋਕ ੯ ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਸਗਲ ___੧੫ ੧੪੨੬ 
ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ___੨ ੮੭੨ | ਬਸੰਤੁ ੯ _ ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਗ੍ਰੇਹ ੧ ੧੧੮੭ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ___ ਧਨ ਸਾਚਿ ਸੰਗੂਤੀ ਹਰਿ -੧੨_ ੮੪੩ | ਗਉੜੀ ੫ ___ਧਨਿ ਧੁਨਿ ਉਆ ਦਿਨ ___ ੧੫ ੨੫੪ 
ਤੁਖਾਰੀ੧ ਧਨੂ ਸੰਚਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ___ ੮ ੧੧੧੩ | ਮਾਲੀ ਰਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੂ ___ ੧੦ ੯੮੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ____ ਧਨੁ ਸਾਚਾ ਤੈਊ ਸਚ ੧੪ ੨੫੭ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ੧੦ ੩੦੬ 
ਸਵਈਏ ੩ ਕਲ੍ਹ _ਧਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਓ _ ੧੯ ੧੩੯੩ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸੋਰੌਰੁ - - ੩ _੬੫੦' 
ਸੂਹੀ ੫ ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰੁ ਸਦ _. __ ੧੮ ੭੩੭ | ਕਾਨੰੜਾ ਵਾਰ ੪ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ੩ ੧੩੧੭ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪ __ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀਐ ੮ ੬੪੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਧਨੂ ਧਨੂ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨੀ ੭ ੮੮੩ 
ਸੁਹੀ ੫ ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ `੧੨ ੭੩੭ | ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਜਨੁ ਪੁਰਖੁ . __ ੧੭ ੭੯੨੮. 
ਰਾਗਮਾਲਾ ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ੫ ੧੪੩੦ | ਗੁਜਰੀ ੪ _ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ੮ ੧੦ 

ਰ ਸਲੋਕ ੩ ਧਨਾਸਰੀ ਧਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ ___੫ ੧੪੧੯ | ਸਵਈਏ ੪ ਕਲ੍ਹ _ਧਨਿ ਧਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ ੧੧ ੧੩੯੭ 



ਧਨ ਧਨੂ ਸਤਿਗੁਰ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ 8 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨਿ ਜੈਤਸਰੀ ੪ 
ਵਡਰੰਸੁ ੪ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਤੂ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਵਡਹੌਸ ਵਾਰ ੪ _ਧਨੂੰ ਧਨੁ ਸਤ ਪੁਰਖੁ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਜਿਨ ਹਰਿ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੪ _ ਧਨੂ ਧਨੁ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹੀ ਹਰਿ 

ਭੈਰਉ ੫ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧੰਨੁ 
ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ _ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਸਨਾ ਧੰਨੁ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ 

ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ __ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਗਿਆਨੀ 
ਮਾਝ ੪ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨ ਜਿਨਿ 

_ ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ ਧਨੁ ਧਨੂ ਹਰਿ ਭਗਤੂ 
ਗਉੜੀ ੫ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹਾ ਪੁਕਾਰਤੇ 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਧਨਿ ਧਨਿ ਕ੍ਰਿਸਨ ਓਢੈ 

ਸਲੋਕ ੩ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਲਜੁਗਿ ਨਾਨਕਾ 

ਗਉੜੀ ੩ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੁ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਹੈ 
ਵਡਹੰਸੁ ੪ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ ___ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ 

` ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ਧਨੁ ਧਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਦਸਿਆ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਣ 
_ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੪ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੁ 

_ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ _ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ 
ਮਲਾਰ 8 ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ 
ਆਸਾ ੪ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ 
ਸਵਈਏ ੫ ਕਲ _ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 
ਸੂਹੀ ੪ _____ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਹੈ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੰਮੁ ਸਚਿਆਰਿਆ 
ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਧਨੁ ਧਨੁ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ 
ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਧਨੂ ਧੰਨੁ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰਿ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੫ _ ਧਨੂ ਧੰਨ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕਾ 

ਤੁਖਾਰੀ ੪ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੇ ਜਨ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ 
ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ੪ __ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੈ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਧਨਿ ਧਨਿ ਤੂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ ਧਨੁ ਧਨੁ ਪੁਰਖ ਸਾਬਾਸਿ 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਧਨਿ ਧਨਿ ਬਨ ਖੰਡ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨਾ 

'ਧਨੂ ਧਨੁ ਭਾਗ ਤਿਨਾਂ ਸੰਤ 

੯੮੮ 

੧੪੧੪ 

੧੬੩ 

੫੬੨ 

੮੪੫ 

੫੩੮ 

੩੦੨ 

੧੩੩੭ 

੩੧੦ 

੧੨੬੪ 

੪੪੬ 

੧੪੦੮੭ 

੭੭੬ 

੩੧੨ 

੫੬੪ 

੧੧੧੫ 

੯੮੬ 

੧੧੧੪ 

੫੮੮ 

੯੮੮ 

੩੧੦ 

੩੧੨ 

੬6੯ 

੬8੯ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗ ਮਿਲਿਓ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ 
ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਪਿ 
ਧਨੁ ਧਰਤੀ ਤਨੁ ਹੋਇ 

`ਧਨੁ ਧਰਨੀ ਅਰੁ ਸੰਪਤਿ 

ਧਨੁ ਨਹੀਂ ਬਾਛਹਿ ਸੁਰਗ 

ਧਨ ਨਾਂਹ ਬਾਝਹੁ ਰਹਿ 

ਧਨ ਪਾਤੀ ਵਡ ਤੂਮੀਆ 
ਧਨ ਪਿਰੁ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ 
ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗਿ 

ਧਨ ਪਿਰਹਿ ਮੇਲਾ ਹੋਇ 

ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਗਿ 

ਧਨ ਪਿਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ 
ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲੁ ਭਇਆ 
ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ 

ਧਨ ਬਿਗਸੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਵਤ 
ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇਦੀ 

ਧਨ ਬਾਲੀ ਭੋਲੀ 

ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਦੇਖਿ 

ਧਨੁ ਭਗਵੰਤੀ ਨਾਨਕਾ 

_ਧਨ ਭੂਮਿ ਕਾਂ ਜੋ ਕਰੈ 
ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਪੈ ਤਿਸੁ 
ਧਨਿ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ 

`ਧਨ ਮਾਗੈ ਪ੍ਰਿਉ ਬਹੁ ਬਿਧਿ 
` ਧੰਨੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨਿ 
ਧਨੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਜੁਗਤਿ 
ਧਨ ਰੈਣਿ ਸੁਹੇਲੜੀਏ 

_ਧਨੁ ਲੋਕਾਂ ਤਨੁ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ 
ਧਨੁ ਲੇਂਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ __ , 

ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ 

੧੪ 

੧੬ 

ਦੇ 

੧੨੫੨ 

੧੨੩੧ 

੨੫੧ 

੨੪੩ 

੪੨ 

ਬਕ 

੪੮੩ 

੪੩੬ 

੧੨੬੩ 

੪੩੫ . 

੪੩੯ 

੭796 

੯੧੪ 

੧੧੦੮ 

੫੬੮ 

੮੪੩ 

੧੪੧੮ 

੨੭੮ 

੭੧੯ 

੨੦੧ 

੧੦੭੨ 

੫੭੫ 

੧੧੫੧ 

੨੪੩ 

੮੩੨ 

੧੨੯੧ 

੬੩੬ 

ਧਨ ਵਾਂਦੀ ਪਿਰੁ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ _੧੦ ੧੨੭੩ 



ਮਾਰੂ ਵੇਰ 4 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8,੫ 

ਮਾਝ ੫ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਤੂਖਾਰੀ ੧ 
ਬਸੰਤੁ ੧ 

ਕਲਿਆਨ ੫ 

ਧਨਵੰਤਾ ਅਰੁ ਨਿਰਧਨ 
ਧਨਵੰਤਾ ਇਵ ਹੀ ਕਹੈ 
ਧਨਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪਰਧਾਨ 

` ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ 

ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰਿ 
ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ . 

ਧਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾ 
ਧਨੂ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ 

_ਧਨੂ ਵਿਰਲੀ ਸਚੁ ਸੰਚਿਆ 

ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਟਿਕ ਏਕਸੁ ਕੀ 
ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਦੂਰਿ ਕਰਿ 

ਧ੍ਰ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ 
ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ 

ਧਰਣਿ ਅਕਾਸੂ ਜਾ ਕੀ 

ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ 

ਧਰਣਿ ਗਗਨੁ ਕਲ 

ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਨਹ _ 

ਧਰੁਣੀਧਰ ਈਸ ਨਰਸਿੰਘ 

ਧਰਣੀਧਰੁ ਤਿਆਗਿ ਨੀਚ 
ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ 

ਧਰਤਿ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਧਰਮ 

ਧਰਤੀ ਉਪਰਿ ਕੋਟ ਗੜ 

ਧਰਤਿ ਅਸਮਾਨੁ ਨ 

ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਬੈਸਣ 
ਧਰਤਿ ਆਕਸੁ ਪਾਤਾਲੂ ਹੈ 

ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨੁ 
_ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੂ ਸੁਹਾਵਾ 

੯ ੮੫੫ 

੧੬ ੧੨੪੪ 

੮ ੧੧੪੪ 

੧੩ ੨੯੮੨ 

੧੦ ੨੭੮ 

੧੯ ੧੨੧੯ 

੫ ੫੧੧ 

` ੨ ੬੩੬ 

੧੫ ੯੩੪ 

੯ ੧੩੪੭ 

੧੫ ੧੨੧੫ 

੩ ੧੧੯੨ 
੧੩ ੨੫੭ 

੨ ੧੧੮੩ 

੬ ੩੨੨ 

੨ 8੧੪ 

੪ ੨੨੩ 

੮ ੧੦੮੨ 

੧੮ ੧੦੦੧ 

੧੦ ੧੦੩੫ 

੧੩ ੧੦੩੩ 

੭2 ੫੯੫ 

੧੮ ੨੩੩ 

੫ _੮੩੯ 

੮ ੧੧੦੦ 
' ੬ ੮੧੯ 
_੧੬ ੭੮੩ 

੧੦- ੧੨੪੭ 

੧੪ ੧੩੦ 

੧੦ ੪੬੮ 

੯੧੫੦ 

੧੫ ੮2੯ 

੫ ੧੨੫੨ 

੫ ੧੪ 

੧ ੧੧੦੮ 

੧੯ ੧੧੯੦ 

੧੧ ੧੩੨੨ 

੧੬ 

੧੪ 

੪ 

੧੬ 

੧੨ 

ਜਿ 
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੧੧੮੮ 

ਹਦ 

੪੮੪ 

੩੩੮ 

੧੪੦੯. 

੩੨੬ 

੩੭੪ 

੨੯੩ 
੬੭੫. 

੧੪੦੬ 

੩੩੭ 

੯੯੬੫ 

੮੧੬ 

੯੩7 

੮੩੩ 

੧੩੨੦ 

੭੮੫ 

੭੫ 

੨੪੮ 

੧੧੬੩_ 

੧੨੮੦ 
੧੩੯੮ 

_ ੩੯੬ 

੭੭੩ 

੭੮੯ 
੧੦੯੮ 
੧੪੦੭ 

੧੩੯੬ 



ਧਰਮ ਗਰਜ ਸਹਜ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਸਵਈਏ ੪ ਮਥੁਰਾ 
ਕਲਿਆਨ ੪ 

ਆਸ਼ਾ ੧ 

ਸੋਰਠਿ ੫ 

ਸੂਹੀ ੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੪ 

ਕਲਿਆਨੁ 8 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 
ਮਾਂਰੁ ਕਬੀਰ 

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

_ ਨਟ ੪ 
ਗਉੜੀ ੫ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 

ਜੈਤਸਰੀ ੪ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

_ਮਲਾਰ ਨਾਮਦੇਵ 
ਆਸਾ ੫ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 
ਲੇ 

ਟੋਡੀ ੫ 

ਟੋਡੀ ੫ 

ਟੋਡੀ ੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

_ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ 
ਧਰਮੀ ਧਰਮੁ ਕਰਹਿ 

ਧ੍ਰਮ ਪੰਥੁ ਧਰਿਓ ਧਰਨੀਧਰ 

ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ 
ਧਰਮੁ ਭੂਮਿ ਸਤੁ ਬੀਜੁ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੇ 

_ ਧਰਮ ਗਇ ਸਿਰਿ ਡੰਡੁ ਲਗਾਨਾ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਹਰਿ ਕਾ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ 

ਧਰਮ ਗਾਇ ਕੇ ਕਾਗਰ ਫਾਟੇ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਣਿ ਚੁਕਾਈ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਨਿ ਚੁਕਾਵੇ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਦੂਤ ਨ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰੁ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਸਿ ਬਵਰੇ 

'ਥਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਸਿ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ 
ਧਰਮ ਗਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਅਗੈ _ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਮਕੰਕਰਾ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਮੁ ਨੇੜਿ 

`_ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਨ ਕਾ ਮਿਤੁ ਹੈ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਦਰਿ ਕਾਗਦ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੌ ਹੁਕਮੁ ਹੈ 

ਧਰਮਰਾਇ ਪਰੁਲੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰੁ 
ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਿਸਮਾਦੁ 
ਧਰਮ ਲਖ੍ਰਣ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ 
ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ 

(ਧਾ) 
ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਦਿਸ 

ਧਾਇ ਧਾਇ ਕ੍ਰਿਪਨ ਸ੍ਰਮ 
ਧਾਇ ਧਾਇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ 
ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ 
ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ“ਕਰਤਾਰ 
ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ 
ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ 

( 
- 
੯ 

੧੧ 
੧੪ 

8੬੦ 

੪੬੯ 

੧੪੦੪ 

੧੩੨੫ 

੪੧੮ 

੬੧੪ 

੭੩੧ 

੫੫੫ 

੯੬੭ 

੧੩੪੮ 

੮੦ 

੧੩੨੬ ' 
੧੮੫ 

੭੯੩ 

੧੦੨੯ 

੧੨੦੭ 
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੧੧੦੬ 

੧੧੦੪ 

੩੧੬ 

੯੮੦ | 

੨੭੮ 

੧੦੯੧ | 

੬੯੮ | 

੩੮ ! 

੧੨੯੨ 

੪੦੬ 

੧੩੫੮ 

੩ 

- ੭੧੨ 

੭੧੨ 

੭੧੩ 

੨੪ 
੨੪ 

੨੪ 

੨੪ 

ਧਾਤੁ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਧਾਤੂ ਕਉ _ ੧੧ 
ਧਾਤੂ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਧਾਤੁ ਕਉ __੭ 
ਧਾਤੂਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰੁ ਅਚੇਤੂ ___ ੮ 
ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ _ ੧੪ 

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਚਿ ਰਹੇ ੮ 

ਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਖਾਨਾ ੮ 

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਅਪੁਨੀ ੧੪ 
ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਅਪਨਾ 2 

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਅਪਨਾ 2 

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ੭ 

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ੧੮ 
ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ੮ 

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ੭ 
ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ੧੪ 
ਧਾਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਹਿ ੧੧ 
ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ੧੭ 

ਧਾਰਿ ਖੇਲੁ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਕਹਾਇਆ ੧੬ 
ਧਾਰਣਿ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ' ਤਰ 
ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ੫ 
ਧਾਵਉਂ ਦਸਾ ਅਨੇਕ ੨ 

ਧਾਵਤੋ ਅਸਥਿਰੁ ਥੀਆ ੧੭ 

ਧਾਵਤੁ ਧਾਇ ਧਾਵਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ __੧੮ 

ਧਾਵਤੁ ਧ੍ਰਾਵਤ ਸਭੂ ਜਗੂ ____ ੧੫ 
ਧਾਣ> ਧਾਵਤ ਨਹ ਤ੍ਰਿਿਤਾਸਿਆ ੪ 

ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਰਿ ੪ 

ਧਾਵਤ ਭੂਮਤ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ੫ 
ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਪ 
ਧਾਵਤ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਇਕ 9 
ਧਾਵਤ ਰਹੇ ਏਕੁ ਇਕ ੩ 
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ੧੩ 

੮੩੫ 

੧੩੨੩ 

੪੯੫ 

੬੧੫ 

੧੬੫. 

੧੧੧੦ 

੧੩੮੭ 

੨੩੬ 

੨੯੯ 

_ ੩੭੩ 

੮੮ 



ਧਾਵਤੁ ਰਾਥੈ ਇਕਤੁ 

ਮਾਝ ੩ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਆਸਾਂ ੧ 

ਮਾਝ ੩ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੩ 

ਗਉੜੀ ੩ 

ਸਵਯੇ ੫ 

ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਰਿ 
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ 

ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕਿ ਠਹਾਣਿਆ 
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ 

_ ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰ਼ਹਾਏ 
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ 
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ 

ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ. 

ਧਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੂਰ ਕਮਾਵਨ 

ਧਿਆਇਓ ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਨਾਮੁ 

_ਧਿਆਈਐ ਅਪਨੌ ਸਦਾ 

ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਅਪੁਨਾ 
ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਰੇ ਭਵਜਲ 

ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹੋਇ 
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ਹਨ੍ਹਾ ਵਿਛੁੰਨੀਂ ਕਿਉਂ 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ 

ਧਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀ ਕਿਉ ਮਿਲੈ __ ੧੯ ੬੦ 

ਧੁਰਹੁ ਵਿਡੂੰਨੇ ਧਾਹੀ ਰੁੰਨੇ ੪ ੧੦੩੫ 
ਧੁਰਿ ਹੋਵਨਾ ਸੁ ਹੋਇਆ ੧੧ ੯੮੬ 

ਧੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ __੧੩ _੯੦੫ 

ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ੨ ੬੨੯ 

ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ੭ ੩੭੧ 

ਧੁਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਲਿਖਿ ੨ ੩੦੯ 
ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨਾ ਕਉ ' 2 _੪੬੯ 
ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ੩ ੫੫੦ 
ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ੧੪ ੯੧7੭ 

ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ੪ ੬੯੧ 
ਧੁਰਿ ਖਸਮੈ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ੩ ੫੫੬ 
ਧੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਆਪਿ _ ੧੪ ੨੫੭ 

ਧੁਰਿ ਤੈ ਛੋਡੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ - ੧੫ ੮੭੮ 
ਧੁਰਿ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ੫ ੫੪੯ 
ਧੁਰਿ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ _, ੩ _੭੫੭ 

_ ਧੂਰਿ ਪੂਰਬਿ ਕਰਤੈ ੧੨੬੫ 
ਧੁਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ੧੫ ੭੩੩ 

ਧੁਰਿ ਭਗਤਾ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ੧੦ ੧੦੫੩ 

ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰਿ ੯੪੪੯ 

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ੧੦ ੫੩੯ 

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਿਖਿਆ ੯ ੧੪੨੯ 

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ੬ _ ੮੨ 

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਜਿਨ ਕਉ ੧੫ ੨੭ 

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ੮ _੧੬੩ 
ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੂ ਹਰਿ . ੭ ੪੪੬ 

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ੧੬ ੭੩੨ 
ਧੁਰਿ ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ੧੧ 88੭ 

ਧੁਰਿ ਮਰਣੂ ਲਿਖਾਇਆ ੧੫ 8੪87 

ਧੁਰਿ ਮਾਰੇ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ____ ੧੩ _੩੦੭ 
ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ੧੨ ੯੨੩ 

ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟਿ ਨ _ __੧੩ ੭੮੯ 
ਧੁਰਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ੬ ੧੩੪੬ 

ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ੫ ੯੫੩ 
ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ _੧੮ ੯੩੨ 

੭ ੮੬੬ 

ਮਾਂਝੁ ੫ 

ਤੀ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

੧੪ 

੧੩ 

੧੫ 

੧੩੩ 

੮੩੨ 

੭੨੯ 

੨੦੧ 

੪੭7੧ 

੩੫੫ 

੨੩੭ 

-੧੪੯ 
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੧੧੯੬ 

੪ੜੇ 
੧੩੭੬ 
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ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਪਭ) ਲੰਨ ਧੰਠਿ ਹਰ 



ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਹੁਕਮਿ _ 
ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੂ 
ਨਉ ਦਰ ਮੁਕਤੇ ਦਸਵੈ 
ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ 
ਨਉ ਦਰਵਾਰੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ 
ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੈ ਮੁਕਤਾ 

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਨਵੇ 
ਨਉ ਨਾਇਕ ਕੀ ਭਗਤਿ 

੧੫ ੫੮੦ 

੧੩ ੧੨੪ 

੧੫ ੧੦੪੦ 

੧੨ ੯੫੪ 
੩ ੧੫੨ 

੫ ੧੧੦ 

੧੨ ੧੩੨੩ 

੧੮ ੮੭੨ 

੨ ੧੪੪ 

੫ ੬੬੫ - 

੨ ੧੪੪ ' 

੧੪ ੪੬੦ 

੧੭ ੧੧੬੫ 

੧੮ ੧੧੮੭ 

_੩ ੧੦੦੪ 
੧੪ ੯੦੧ 



ਨਹ ਸੁਣੀਐ ਨਹ ਰ ` (੫੩੪). ਨਹਿ ਨਚਿ ਹਸਹਿ 



ਨਰਿ ਨਚਿ ਟੁਪਹਿ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ 
ਗਉੜੀ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਕਾਨੜਾ ੫ 

ਗਉੜੀ ੧ 

ਆਸਾਂ ੧ 
ਆਸਾ ੫ 
ਗਉੜੀ ੫ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 
ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ 
ਮਾਰੁ ੩ 

ਮਲਾਰ ੧ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਆਸਾ ੧ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 

- _ਮਾਂਝ ਵਾਰ ੧ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 
ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

ਸਿਰੰਰਾਗ ਵਾਰ ੪,੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ _ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧,੩ 

ਮਾਰੂ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 
ਗਤ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਨਚਿ ਨਚਿ ਟਪਹਿ ਬਹੁਤੁ 

ਨਚ ਮਿਤੂੰ ਨਚ ਇਸਟੰ 

ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਨ ਨਹ 
ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਸਟੰ 
ਨ ਜਾਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਨੁ 

ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਡ 

ਨ ਜਾਣਾ. ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ 

ਨ ਜਾਨੀਂ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ 
ਨਜਰਿ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ 

_ ਨੂ ਸਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ 
ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ 
ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਆਖ਼ਾਰੇ 

ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ 
ਨਠੇ ਤਾਪ ਦੁਖ ਰੋਗ 

ਨਠੜੋ ਦੁਖ ਤਾਪੁ 
ਨ ਤਿਥੈ ਭਰਮੁ ਨ ਦੂਜਾ 
ਨਦੀ ਉਪਕੰਠਿ ਜੈਸੇ ਘਰੁ 
ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ 

ਨਦੀਆ ਹੋਵਹਿ ਧੇਣਵਾ 

ਨਦੀਆ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨਿਆ 

ਨਦੀਆ ਵਿਚਿ ਟਿਬੇ ਦੇਖਾਲੇ 

ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜੂ 

ਨ ਦਾਦੇ ਦਿਹੰਦ ਆਦਮੀ 

ਨ ਦਨੋਤਿ ਜਸਮਰਣੇਨ 

ਨਦਰਿ ਉਪਨੀ ਜੇ ਕਰੇ 

ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਇਕੁ 

ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ 
ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ 

ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਨਾਲਿ 
ਨਦਰੀ ਇਹੁਨੁ 

ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰੁ ਸੈਂਵੀਐ 

ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ 
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ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਰੇ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ 

੫੫ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੰਜੋਗਿ ੯ ੪੧੨ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ੬ ੧੧੨੯ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਬਦੁ ਘਟ ੧੩ ੯੪੪ 

ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ੧ ੧੪੨੧ 
ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ___੨ ੪੬੫ 
ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤਾ ਸਾਚੁ ੬੫੬੭2 

ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂ ਤਾਰਿਹ ੬ ੧੧੧੨ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ __੫ _ ੭੨ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ `੬ ੧੨੭੭ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ੧ ੧੧੭੩ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ _੧੩ "੭੨ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ __੧੪ ੯੫੫ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ . _੧੭ ੧੨੮੪ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ੧੬ ੧੪੨੨ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਸੋ __੩ ੧੪੨੨ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ੧੫ _੪੨੭ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਭਾਈ _੨__ ੬੦੯ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਅਖੀ ਵੇਖਾ __ ੧੦ ੫੯੬ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਏਹੁ ੯ ੩੫੬ 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ _੧ ੭੩੩ 
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ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ੧੩ _੩੫੪ 
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ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ੮ ੬੯੦ 
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ਆਸਾਪ ___ ਨਾਂ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮਕਉਂਦੂਖੇ ੧ 
ਆਸਾ ੫ ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਯਾਯੇ __੩ 
ਆਸਾ ੫ ਨਾਂ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾਂ ਹਮ ਬਾਧੇ __੩ 

ਆਸਾ ੫ `ਨਾਂ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ੪ 
। ਆਸਾ ੫ ਨਾਂ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ੩ 
_ਆਸਾ ੫ ਨਾ ਉਸੁ-ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ੪ 
। ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਨਾ ਓਹੁ ਆਵੈ ਨਾ ਓਹੁ ੧੨ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਨਾ ਓਹੁ ਕੂਅਟਾ ___ ੧੯ 
ਆਸਾ ੫ ਨਾ ਓਹੁ ਨਿਰਧਨੁ ਨਾ ੧ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਨਾਂ ਓਹੁ ਬੁਢੈ ਨ ਯ੍ਯ 
ਆਸਾਂ ੫ ਨਾ ਓਹੂ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ੧ 
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ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ___ ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੂਝੀਐ ___ ੧੫ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧. ੨ ਨਾਉ ਫਕੀਰੈ ਪਾਤਿਸਾਹੂ ੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ੧੦ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਨਾਉ ਬੀਜੇ ਨਾਉ ਉਗਵੈ ੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਨਾਉ ਬੀਜੁ ਬਖਸੀਸ ਬੋਹਲ ੬ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ ਨਾਉਂ ਮੌਨਿਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ੪ 

੩੯੧ 

੩੯੧ 

੩੯੧ 

੩੯੧ 

੩੯੧ 

੩੯੧ 

੮੩੨ 

੩੨੫ 

੩੯੧ 

੩੪੩ 

੩੯੧ 

੮ 

੩੯੧ 

੧੧੭੪ 

੩੪੯ 

[ਯ 

੯੬੬ 

੧੦੬੪ 

੧੩੨੭ 

੧੩੨੭ 

੧੩੨੭ 

੪੬੫ 

੧੩੨੭ 

੨੬ 

੮੩੯ 
੪੨੭ 

_ 0੩੬ 

੫੨੩ 

੧੬ 

੧੭ 

੮੭ 
੧੩੩੦ 

੧੪੦ 

੧੨੮੮ 

2੩ ' 

੯੪੭ 

੯੫੫ 

੧੨੪੨ 



ਨਾਉਂ ਮੋਰੇ ਸੰਗਿ ਰ (ਪਿ) ਰ੍ ਨਾ ਸਤਿ ਰਖੀ 



ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ _ 

ਨਾ ਸਾਥਿ ਜਾਇ ਨ ਪਰਾਪਤਿ _ ੧੫ 
ਨਾ ਸਾਬੂਰੂ ਹੋਵੈ ਫਿਰਿ ੧੯ 
ਨਾ ਸਰਵਰੂ ਨਾ ਊਛਲੈ ਚ 
ਨਾਂ ਹਉ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ __੯ 
ਨਾ ਹਉਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪੜਿਆ ੪ 
ਨਾ ਹਉਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ੧ੋਪ 

ਨਾਂ ਹਉ ਥਕਾਂ ਨਾ ਠਾਕੀਆ __੧੨ 

ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਜੂਨੀ ਪਾਣੂ __ ੮ 
ਨਾ ਹਉਨਾਮੈਨਾ ਹਉ ੧੨ 

ਨਾ ਹਉ ਭੂਲੀ ਨਾਂ ਹਉ ਚੂਕੀ _੧੩ 
ਨਾਹ' ਅਪਨੇ ਸੰਗਿ ਦਾਸੀ ੬ 
ਨਾਹੀ ਤ ਘਰੁ ਕੋ ਬਾਪੁ ੧੭ 

ਨਾਹਿ ਤ ਚਲੀ ਬੇਗਿ ਉਠਿ ੫ 
ਨਾਹੀਂ ਦੇਖਿ ਨ ਭਾਜੀਐ ੧੫ 
ਨਾਹਿਨ ਗੁਨੁ ਨਾਹਿਨ ਕਛੂ ਜਪੁ _ ੫ 

ਨਾਹਿਨ ਗੂਨੂ ਨਾਹਿਨ ਕਛੁ ੨ 

ਨਾਹਿਨ ਦਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ੩ 

ਨਾਹੀ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ੪ 

ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ ਵਾਸੂ ੧੨ 
ਨ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ _ ੧੧ 
ਨਾ ਹਮ ਕਰਮ ਨ ਧਰਮ ੧੭ 
ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਅਹ ੧੨ 

ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਮਨ ੧੫ 

ਨਾ ਹਰਿ ਭਜਿਓ ਨ ਖਤੁ ੧੪ 

ਨਾ ਹਰਿ ਭਜਿਓ ਨ ਗੁਰ ਜਨੂ __੧ 

ਨ ਹਰਿ ਭਜੇ ਨ ਤੀਰਥ ਕੋਪ 
ਨਾ ਹਰਿ ਮਰੈ ਨ ਕਦੇ ਦੁਖੁ __੧੩ 
ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹੂ __ ੧੯ 

_ਨਾਂ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ __ ੧੬ 
ਨਾਂ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਇ __ ੧੭ 
ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ __&੫ 
ਨਾ.ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ ___੧੨ 

` ਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗਾ _.੧੪ 
ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ੧੧ 
ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ੧੮ 
ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ੩ 

ਨਾਕੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੰਨਿ ੩ 
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੬੬੫ 

੧੧੯੦ 
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੪੬61 ਚ 

੭੩੬ 
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੧੧੦੭ 

੮੮੫ 
੧੦੩੬ 

-੧੨੨ 

੭੯੪ 

ਨਾਗਾਂ ਮਰਗਾਂ ਮਫ਼ੀਆਂ 

ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਿ ਊਪਜੈ ੧੩ ੪੯੧ 
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ੧੨ ੧੦੬੭ 
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ੧੯ ੬ 
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ੧੦ ੩੪੯ 

ਨਾਕਹੁ ਕਾਂਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ __੧੬ ੪੭੬ 
ਨਾ ਕੋ ਹੀਣੂ ਨਾਰੀ ਕੋ ੧੯ ੨੩੯ 
ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੈ ਨਾ ਕੋ ਖਾਇ ੬ ੬੬੧ 

ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ੧੯ ੨੩੮ 

ਨਾਂ ਕਛੂ ਆਇਬੋ ਨਾਂ ਕਛੂ ੧੪ ੬੯੫ 

ਨਾ ਕਿਛੁ ਆਸਾ ਹਥਿ ਹੈ ਇ ੯੫੬ 
ਨਾ ਕਿਛੁ ਆਵਤ ਨਾ ਕਿਛੁ ੧੧ ੨੦੯ 

ਨਾ ਕਿਛੂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਿਛੁ ਘਾਲ ੧੪ ੮੯੨ 

ਨਾ ਕਿਛੁ ਸੇਵਾ ਨ ਕਰਮਾਰੇ __੧੮ ੯੧੩ 

ਨਾਂ ਕਿਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ __੨ ੧੩੫੦ _ 
ਨਾਂ ਕਿਛੁ ਬੀਜੇ ਨਾ ਉਗਵੈ ੪ ੯੪੭7 
ਨਾਂ ਕਿਛੁ ਭਰਮੁ ਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਇ. ੬ 

ਨਾ ਕੋ ਦੁਸਮਨੁ ਦੋਖੀਆ ੧੭ ੪੦੦ 

ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ੧੪ ੫੮੨ 
ਨਾਂ ਕੋ ਦੂਤੁ ਨਹੀ ਬੈਰਈ ___੧੫ ੮੮੭ 
ਨਾ ਕੋ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ੧੭ ੩੫੯ 
ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ __ ੧੪ ੧੨੯੯ 
ਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ __੧੦ ੧੦੯ 

ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ _੧੫ _ ੯੮ 
ਨਾ ਕੋਉ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਹਿਆ _ ੭ ੬੭੧ 
ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ੨ ੧੦੩੬ 

ਨਾਂ ਕੋ ਮੂੜੂ ਨਹੀ ਕੋ ਸਿਆਨਾ _ ੧੦ ੯੧੪ 
ਨਾਂ ਕਰਿ ਆਸ ਕਿਸੈ ਸਾਹ __ ੧੫ ੧੦੭੦ 
ਨਾਂ ਕਰਿ ਆਅ ਮੀਤ ਸੂਤ ੧੪ ੧੦੭੦ 

ਨਾਂ ਕਰਿ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ _੧੩ ੧੦੭੦ 
ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਠੇ ੧੩ ੭੫੦ 

ਨਾਗੋ ਆਇਓ ਨਾਗ ੧੩ ੨੦੬ 

ਨਾਂਗਾਂ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ ੩ ੩੮੦ 

ਨਾਗੋ ਆਇਆ ਨਾਗੋ ਜਾਸੀ __ ੧੧ ੧੦੬੪ 

ਨਾਂਗੇ ਆਵਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ _ _ ੧੭ ੧੨੪੬ 

ਨਾਂਗੇ ਆਵਨੁ ਨਾਂਗੇ ੧੯ ੧੧੫੭ 

_ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ੬ ੧੫੭ 

ਨਾਂਗੇ ਪਾਵਹੁ ਤੇ ਗਏ ੧੮ ੧੩੬੫ 

੧੨੭੯ 







` ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪,੩ 

ਨਾਨਕ ਅਤੁਲੁ ਸਹਜ ੮ 
ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਵਿਗੁਤੇ ਭੋਗ ੮ 

ਨਾਨਕ ਐਥੈ ਸੁਖੈ ਅੰਦਰਿ ੬ 

ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਅੰਗਦ ਅਮਰ _੧੩ 
ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ੧੮ 

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ੧੩ 
ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ੧੦ 

ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਇ 

ਨਾਨਕ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ੧੮ 

ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ੧ 

ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਉਚਰੈ __੭ 
ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ੪ 

ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਬਿਲਪਤੇ ___ 8 

ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਬਿਲਪਤੇ 8 
ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਭਏ ਦੁਖ ਭਾਗੇ _੧੬ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਓਹਿ ਉਧਰੇ ੨ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ੧੦ 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪਿ ੯ 
ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ੩ 

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ __ ੧੫ 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ___੧੨ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਮੇਉ ਹੈ ੧੩ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ੫ 

ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ੧੮ 

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਸਦੀਵ ਹੈ ੩ 

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ __੧੯ 

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਿ ਰਖਸੀ __੩ 

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ _੯ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ __ ੪ 

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ੪ 

ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ੩ 

` ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ੧੨ 

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸੰਜੋਗੀ ___ ੮ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ _ ੫ 
`ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਨਿਹਾਲ ੫ 
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਕਟਾਰੀ ____ ੧੫ 
ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ.ਗਤਿ ੧੫ 

ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਂਪ ___ ੮ 

੬੦੭ 

੧੨੪੩ 

੫੫੪ 

-੧੪੦੭ 
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੪੨੭ 
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੧੧੭੬ 

੭੮੮ 
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੭੯੦ 

੫੫੩ 



ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ 

ਵਡਹੌਸ ੩ 

ਫਨਹੇ ੫ 

ਆਸਾ ੧ 

ਸਿਰੀਰਗੁ ੧ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੩ . 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੩ 

ਵਭਹੰਸੂ ਵਾਰ 8, ੧ 
ਆਸਾਂ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

ਮਾਝ ੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੨ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

_ ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪,੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧,੨ . 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8,੧ . 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ਵਾਰ 8.੧ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੧ _ 

ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਆਰਾਧੇ ੭ ੯੬੨ 

ਨਾਨਕ ਇਕਸੁ ਬਿਨੁ ਮੈ ੧੮ ੫੫੯ 

ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨਾਥੁ ੧ ੧੩੬੩ 

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ___੪ 28੨ 

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ੧੧ `_੩੫੪ 

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ੯੨੫ 

ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹੋਰਿ _ ੪ _੧੪੫ 

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਮੇ _ ੨ ੧੦੬੮ 

ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਵਹੁ _੪ _ ੯੧੦ 

ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਛੋਡਿ ਦੂਹੈ ੧੪ _ ੫੧੬ 

ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ੧੯ ੩੦ 

ਨਾਨਕ ਇਕਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ _ ੧੩ ੫੯੪ 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰੁ ਦੀਬਾਣੁ ੧੫ ੩੫੫ 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਦਰੀ ਆਇਆ __੧੦ ੯82 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਰਤੇ- ੮ ੧੨੦ 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ 9 ੬ 

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ੧੦ 8੭੫ 

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ੧ ੧੨੩੯ 

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ __ ੧੩ _ ੫੫੭ 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ੭ ੨੫੦ 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾਂ _੫ __੫੭ 

ਨਾਨਕ ਏਥੈ ਕਮਾਵੈ ੨ ੫੫੬ 

ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੇ ਕਛੂ ̀ਨ ੩ ੨੭੧ 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ੭ ੧੪੮ 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੂ ੬ `ਤੇ 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ੧੮ ੧੦੯੧ 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜੀਵੈ __ ੧੦ ੧੨੪੨ 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤੁ ੭ 87੩ 

ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕੋਈ __੩ ੮੫੪ 

ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕਿਥੈ _ ੧੪ ੬੪੮ 

ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕਰਤਾ __ 2 _੫੦੯ 

ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਆਰਾਧੀਐ ੨ ੨੫੮ 
ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਸਰਾਹੀਐ ੧੦ ੨੬੧ 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਬਿਅੰਨਿ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਸਿਮਰੀਐ ੧੯ 
ਰਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ _ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ੧੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ _ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ਜਿਤੁ ___ ੧੬ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ੧੩ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਤੰਨ ਫੁਟੰਨਿ ੨ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸੁ ੧੪ 
ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਧੰਨੂ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ __ ੧੬ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪੧ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤਿ- __ ੨ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜਿ ਨਾਮੁ __ ੧੮ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਨਾਨਕੁ ਸਾਇਰੁ ਏਵ ਕਹਤੁ ___ ੧੪ 

ਸਿਰੀਰਗੁ ਵਾਰ 9੩ _ਨਾਨਕ ਸਾਂ ਸੁਆਲਿਓ ਧ੍੧ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਹੁ ਆਹਿ ੧ 

ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਕੰਤੀ __੧੫ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿ ੧੭ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ___ ਨਾਨਕ ਸੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੂ ਭਾਵੈ _ ੧੧ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ੧੮ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਾਬਾਸਿ ੬ 

| ਗਾਥਾ ੫ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਣਹੁ _ ੧ 

ਸਿਗੰਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪.੩ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮੁ ੧੪. 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩,੨ __ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿ ਸਭਸੈ ੧੫ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੩ _ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿ ਸਭਨਾ ੯ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ _ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸੁ __ ੧੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ,ਜਿਸੁ` ___੧੫ 

ਮਲਾਰੁ ਵਾਰ ੧ ੩ _ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿ ੧੫ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩, ੨ _ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਿਨਿ _ ੪ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੂ ਸਾਸਿ ੧੫ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ ____ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਢਿਸਿ _ ੧੮ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩, ੧ _ ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪੂ ' ੩ 
ਸੂਹੀ ੩ ਨਾਨਕ ਸੋਰਾਂਗਣਿ ਸਾ ਵਡਭਾਗੀ ੧੧ 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ __ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਣਿ ਕਾ ਕਿਆ __੧੭ 

` ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪,੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ - __ ੧੯ 
ਗਉੜੀ ੩ __-_ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ੧੯ 

੫੪੩ 

੯੫੬ 

੯੫੬ 

੩੧੯ 

੩੨੩ 

੩੧੮ 

੭੦6੯ 

੯੪੩ 

੫੯੦ 

੯੧੧ 

੬੬੦ 

੮੯ 

੫੨੧ 

੧੧੦੮ 

੧੦੮੮ 

੧੩੭੯ 

੨੮੧ 

੩੧੯ 

੧੩੬੧ 

੮੬ 

੭੯੧ 

੧੩੭੬ 

੧੨੮੧ 

_੮੫੨ 

੧੨੮੪ 

| 

੨੮੫ 

੧੮੭ 

੨੮੫ 

੧੦੯੩ 

੭੭੨ 

੭੮੫ 

੮੫੧ 

੨੩੨ 



ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਹਜੋ ਸ਼੍ਰ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ __ ੧੨ 

ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ੧੬ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪,੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਅਨੁ _` ੧੮ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹੀ ਰੰਗਿ ਵਰਤਦਾ ੬ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰੁ ੧੮ 

ਗਉੜੀ ੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਵਰੁ ੧੫ 

ਬਸੰਤੁ ੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ੯ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਭਾਇ ਗੁਣ ੧੫ 

ਆਸਾ ੧ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ੧੯ 
ਮਾਰੂ ੧ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ੯ 
ਗੂਜਰੀ ੧ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ੧੫ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ ___ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਕੇ 

ਸਲੋਕ ੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ੧੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪੩ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ੧੫ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਨਾਨਕ ਸਹ ਪਕਰੀ ਸੰਤਨ ਕੀ __੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪੩ ਨਾਨਕ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ੮ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮ ੯ 

_ ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ __ ੧੦ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ____ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅਵਰੁ ਨਾ ੧੨ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੋ ਸਚਾ ੧ 

` ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ੧੨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ੧੨ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਬਦਿ ੧੫ 
ਭੈਰਉ ੧ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਭਰਿਪੁਰਿ ੧੪ 
ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਭਰਪੁਰਿ ੧੮ 

ਆਸਾਂ ੧ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ __ ੧੨ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ੩ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਇੰ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੪, ੩ _ ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ੯ 
ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧, ੨ _ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ੧ 

ਸਲੋਕ ੫ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨਦ ਭਏ ੧੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮੀਜੈ __੧੯ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ ੫ 

ਸਲੋਕ ੩ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ _ ੫ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧,੨ _ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ੧੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ੧੧ 

੯੪੨ 

੪੦੯ 

੯੦ 

_੩੩ 

੫੬੯ 

੨੪੫ 

੧੧੭੪ 

੬੮੬ 

੪੩੬ 

੧੦੩੭ 

੪੮੯ 

੧੨੩੮ 
੧੪੧੫ 

੯੪੮ 

੮੫੦ 

੬੧੩ 

੮੪ 

੬੮੮ 

੮੯੦ । 

੬੮੮ 

੯੫੬ 

੨੬੮ 

੨੬੦ 

੬੮੮ 

੧੧੨੫ 

੫੬੨ 

੪੨੮੦ 

੧੪੬ 

੧੨੮੫ 

੮੫੪ 

੪੭੫ 

੧੪੨੫ ! 
੮੯੫ 

੮੦ 

੧੪੨੦ 

੧੨੮੦ 

_ 2੬ 
੭੯ 

ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ 

ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰਿ . 

ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜਨ _ 
ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਵਸਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ 

ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਹਰਿ 
ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ 
ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਪਿ ਹੈ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ 
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਦਰੁ 
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੀ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਹਿਲਾ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ 

ਨਾਨਕ.ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ 
1 ` ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚੀ ਨਾਂਈ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਭਾਵਾ 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਾਚਿ _- 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੇ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ __ 
$੫ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ 
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚਿ ਨਾਇ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸੁਚਿ ਪਾਈਐ 
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਰੈ ਰਾਚਾ 
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਸਤਿਗੁਰਿ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰੁ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਦਿ 

ਨਾਨਕ ਸਜ਼ਾ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਿ 

ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ 
ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ 

ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ 
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ̀  

੧੨੪੬ 

੫੪੯ 

੨੧੩ 

੮੬੯ 

੫੧੦ 

੧੨੪੪ 

੨੯੨ 

੪੬ 

੩੧੧ 

੧੨੪੩ 

੯੫੮ 

੧੪੧੩ 

੭੬੯ 

੭੭੧ 

` ੧੫੮ 

੯੦੫ 

੧੨੪੦ 

` ੬੬੫ 
੮੩੨ 

੩੬੯ 

੧੨੭੮ 

੧੨੩੩ 

ਵਿ 

੩੦੨੭ 

੧੨੪੧ 

੨੫੦ 

੧੧੧੨ 

੮੩ 

੧੪੫ 

੭੬੩ 

੧੨੮੦ 

_੩੬੩ 

੮੮ 

੩੬੪ 

੬੬੨ ̀ 
੬੪੬ 



੧੨ ੩੦੫ 

੯੪੬੩ 
੧੫ ੧੪੮ 

੩ ੧੦੮੯੮ 

੬ ੧੨੮੭ 

੬ ੪੬੭ 

੧੩ ੧੨੮੭ 

੫ ੩੧੯ 

੪ ੧੦੯੧ 

੪ ੫੫੧ 

੩ ੨੨੮ 

੧੪ ੨੪੬ 

_ ੧੩ ੧੧੧੧ 
੧੪ ੧੪੨ 

੧੮ ੭੯੦ 

੭ ੫੧੯੮ 

੧੯ 

੧੬ 
੧੬ 

ਗੁ _ ੧੬ 

੧੦੩੬ _ 

੬੮੯ 

7੫੪ 

੧੨੩੭ 

੧੪੨੫ 

੮੪੯ 

੨੮੩ 

੨੮੨ 

੭੬੫ 

੧੨੩੫ 

੨੧੩ 

੨੮੩ 

੧੨੭੬ 

੧੦੯੬ 

੫੭੭ 

੯੧੨ . 



ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8, ੩ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ 

` ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੪ 
ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ 
ਸਲੋਕ ੪ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8,੩ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8,੩ 

_ ਭੈਰਉ ੫ 
ਮਲਾਰ ੩. _ 

ਸਲੋਕ ੩ 

ਆਸਾਂ ੫ 

ਆਸਾਂ ੧ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 
ਸੋਗਨਿ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ 

੬ ੧੨੪੮ 

2 ੬੪੯ 
੨੩੦ 

੩੧੮ 

੮ ੧੪੦ 

-_ ੫੮੬ 

੧੨੮੪ 

੩ ੧੪੨੪ 

੩ ੯੫੭ 

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਉ ੨ 
ਨਾਨੋਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ੧੧ 
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਭ _੧੮ 

ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੂ _੧੯ 
_ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ __੧੫ 
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ___ ੧੫ 
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ _੯ 
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ੬ 
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ __੧੩ 
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਦਰਨ ਸੰਗਿ ____ ੧੦ 

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ੪ 

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ੧੪ 
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ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਕਰਿ __ ੭ 

ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆ ੧੪ 

ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨੰਮੁ ੧੭ 
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੨੪੩ | ਮਾਰੂ ੩ 
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ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਹੈ ੧੧ ੪੨੧ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਪ੍ਰਭ _ ___੮ _੮੧੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਰਿ __੭ ੯੬7? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪, ੜੇ 

ਵਡਹੰਸੂ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਸਲੋਕ ੧ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਧਾਰਿ ੧੨ ੮੦ 

ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ੬ ੩੯੯ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ 9 ੩੭2੮ 

ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਆਪੇ __੧ ੧੨੮੩ 

ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਭੁ ੧੬ ੧੨੪੮ 

ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾ::£ ੬ ੫੮੯ 
ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣੁ _੧੭ ੧੪੧੨ 

ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੌ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ __੬` ੫੮੦ 

ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੌ ਬਾਬਾਂ ਰੋਈਐ __ 8 
ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ੧੯ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ _ ੧੯ 

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉ __੨ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ __੫ 

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹੋ ____ ੧੨ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ੧੯ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ _ ੧੯ 

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਿ ਬਿਨਉ __ ੧੯ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੂਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ___੧੦ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ੩ 
ਨਾਨਕੁੰ ਕਰਤੋ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰਾ __੮ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹਤ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ੧੧ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਗਾਇ ਕਰੂਨਾ __ ੧੬ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨਿ __ ੮ 

ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਚੇਤਿ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ੧੨ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਜਗਤ ਸਭ ੧੨ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਪੁਕਾਰਿ ਕੈ ੫ 
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ __ ੧੭ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ___੧੮ 
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ੧੭ 

ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ੫ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ੬ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ੧੯ 
ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ___ ੧ 
ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ __੧੬ 
ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ੩ 

ਨਾਨਕ ਕਾਂ ਜੀਉ ਪਿੰਡੂ ਗੁਰੂ ਹੈ _੧੧ 
ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ £ 

ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੂ ਪ੍ਰਭ ੧੦ 
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ __੫ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਤੂ ਟੇਕ ਪ੍ਰਭ 2 
ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣਨੀ ੧੧ 

ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ੧੧ 

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ___ ੭ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ੯ 

_ ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤੂ ੧੮ 

੫੮੦ 

੧੪੭ 

੮੩੧ 
_ਨਾਨਕੂ ਕਹੈ ਅਵਰੂ ਨਹੀ ਦੂਜਾ _੧੬ ੧੩੩੨ 

੭੯੨ 

੧੩੯ 

256 

੪੬੬ 

੭੬੭ 

26੩ 

੨੧੪ 

੧੩੩੧ 

੨੧੬ 

266 

੨੨੦ 

੬੩੨ 

੯੦੨ 

੧੨੩੧ 

940 

੮੩੦ 

੨੧੯ 

੬੩੧ 

੨੬੮ 

੧੩੪੩ 

ਨਕ 

੧੫ 

੧੧੩੬ 

੧੧੦੨ 

੭੫੮ 

੨੭੪ 

੨੬੭ 

੨੬੭ 

੮੧੩ 
੭੮7 

੭੯੦ 

[ਕਅ 

੭76 



ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ੧੪ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ __੧੦ 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ੭ 

ਨਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ੫ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ____ ੪ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਿ ਬਿਨੰਤੀ _ ੫ 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ __੨ 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ __੧੨ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ੧੪ 

ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ੧੦ 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ੧੧ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ____ ੧੯ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ _ ੯ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ _ ੧੮ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ __ ੧ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ _ ੧੧ 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਓ ਪ 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਾ ਹੈ 8 
ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ੧੫ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੈੰਤੀਆ ਹਰਿ __ ੧੮ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰਿ __ ੧੧ 
ਨਾਨਕ 'ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮੈ ਤੇਰਾ _੧੮ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ __੧੨ 
ਨਾਨ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਏਹ ੧੨ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ __ ੧੧ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ੧੩ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ੧੩ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ _ ੩ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ੮ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ੧੭ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ _ ੧੭ 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਕਿਨੈ ੧੯ 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ੧੭ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਹਜੇ ਰਾਤੀ __ ੬ 

ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਗਿ ੧ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ _੨ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ੪ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਹਜੇ ੬ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ੧੦ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਵਰੁ ੍ 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਵਰੁ ੧੫ 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ੫ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਕੰਤੈ ਰਾਵੇ ੩ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ _੧੧ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ੧ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ _੬ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ੬ 

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਕਰੇ ੧੪ 

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ੧੨ 

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨ ਨ ਅ 

ਨਾਨਕ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਈ ਹਦ 
ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉਂ _ ੧ 

ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਪੁਰਖਾਰਥੁ _੬ 

ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ __ ੯ 

ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੂ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ __੭ 

੧੨੧੯ 

੬੩੦ 

੮੦ 

੮੨੦ 

੫੫੧ 

੨੪੪ 

੫੬੮ 

੪੬੦ 

੨੪੫ 

੨੪੪ 

੫੬੮ 

੫੬੮ 

੨੪੪ 

੨੪੪ 

2੨੧੨ 
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੨੪੪ 

੨੪੪ 

੨੪੫ 
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੧੦੧੨ 

੩੬੧ 

੨੭੯ 

੭9੩੦ 

੨੮੪ 

੧੧੫੧ 

੮੨੩ 

੯੦ 

੪2੫ 

੧੫੭ 

੩੮੦< 

` ੧੪੧੭ 

੨੭੫ 

੩੫੧ 

੩੫੭ 

੧੩ 

੨੭੫ 

੨੯੧ 



ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਨਾਨਕ ਖੋਜਿ ਲਹੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ੬ ੧੪੧੮ ੧੨ ੧੩੪੨ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ 

ਸਲੋਕ ੧ _ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਣਹਾਰੂ ੮ ੧੪੧੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ੧੭ ੨੫੪ 

ਮਾਰੂ ੫ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤੁ ਨ ਜਾਇ ੧ ੧੦੦੫ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪,੩ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗੂ ਜੀਤਾ __੧੮ _੫੪੮ 

_ ਭੈਰਉ ੫ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤੁ ਨ ਜਾਇ ੧੩ ੧੧੪੫ | ਸੋਰਠਿ ੧ _ ਨਾਨਕ ਗਿਆਂਨ ਰਤਨੁ ੩ ੫੯੮ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪,੩ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤਿ ਪਇਐ ੧ ੫੯੪ | ਜਪੁ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ _ ੧੪ _ ੭ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ਨਾਨਕ ਕਰਤੈ ਬਣਤ ਬਣਾਈ _ ੧੩ _੫੧੧ | ਮਾਰੂ ੫ ਨਾਨਕ ਗਇਓ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ___ ੫ ੧੦੦੧ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੂ ਨ ੧ ੨੯੧ | ਰਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩,੨ ਨਾਨਕ ਗਾਹਕੁ ਕਿਉ ਲਏ ਸਕੈ _੧੮ _੯੫੪ 

ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ __ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ _ ੧੨ ੪੬੩ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਹਿ ਰਾਸਿ ੧ ੧੪੯ 

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ੪ __ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ੭ ੯੮੩ | ਸੂਹੀ ੫ _ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ੩ ੭੮8 

ਬੈਰਾੜੀ ੪ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹਰਿ ____੭ ੭੧੯ | ਗਉੜੀ ੩ ___ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ `__ ੧੦ ੨੩੩ 

ਸੂਹੀ 8 ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮੇਲੇ _ ੧੫ ੭੭੩ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕੁ ਨਾਂ ਮਿਲੈ _ ੯ ੬੪8੯ 

ਆਸਾ ੧ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ _ ੧੮ ੩੫੩ | ਆਸਾਂ ੫ ਨਾਨਕ ਗੀਧਾਂ ਹਰਿ ੧੪ ੩੭੭ 

ਸਲੋਕ ੪ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਰਿ _੪ ੧੪੨੩ | ਸੋਰਠਿ 8 ਨਾਨਕ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ੭ ੬੦੫ 

ਗਾਥਾ ੫ ___`_ ਨਾਨਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗਮਣੰ ੧੫ ੧੩੬੦ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ___ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਰੁਖੁ ੧੦ ੧੪7੭ 

ਗਉੜੀ ੫ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਬਦਿ. ੪ ੨੧੪ 

ਆਸਾ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ੩ ੪੩੭ 

ਕਾਨੜਾ 8 ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ੧੦ ੧੩੦੯ 

ਕਲਿਆਨ ੪ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ੧੫ ੧੩੨੫ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ __ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ `੧੭ ੩੦੦ 

`_ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪,੩ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈ _੮ _ ੮੫ 

_ ਮਲਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਜਪੀਐ __੧੦ ੧੨੫੭ | ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ __੧ ੧੨੪੯ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ੧੩ _੧੪੭ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ __੧੧ _੬੫੧ 

ਸਲੋਕ 8 ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਪਾਇਆ ਤਿਨ __੧੦ ੧੪੨੩ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ੬ ੫੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ___ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ _੧੭ _ ੩੭ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰ ੧੭ ੧੩੫੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਾਨਕ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ _ ੧੪ ੮੯੫ 

ਤਿਲੈਗ ੫ ਨਾਨਕ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ __੩ ੭੨੪ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧੨ _ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰਿ __੧੬ ੧੨੮੮ | ਸੂਹੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿ __੧੬ ੭8੧ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ੩ ੪੬੮ ।ਆਸਾ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ੧੪ ੪੧੪. 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8, ੧ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਬੰਦਗੀ _ ੩ ੧੨੪੨ | ਮਾਰੁ ੧ ` ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਸ ਸਰੇਵਹੂ __੨ ੧੦੪੩ 

ਸਾਰੰਗੇ ਵਾਰ ੪.੩ _ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ੫ ੧੨੪੯ 
ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ਭੂਮ ੬ ੩੯੧ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ___ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ __ਤ੩ ੭੮7 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ _ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰਹਿ ਆਪਣਾ _ ੩ _੬੪੮ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩੧ ਨਾਨਕ ਕਲਿ ਕਾ ਏਹੁ/ਪਰਵਾਣੂ ੧੮ _੯੫੧ | ਕਾਨੜਾ ੪ ____ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ _ ੧੪ ੧੩੧੦ 

ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ੨ ੩੯੮ | ਰਾਮਕਲੀ ੪ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ 2 ੮੮੨ 

ਸਵਈਏ ੩ ਕੀਰਤ ਨਾਨਕ ਕੁਲਿ ਨਿੰਮਲੂ _ ੮ ੧੩੯੫ | ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦੁ ਹਰਿ ____੨ ੧੩੧੩ 

ਸਵਈਏ ੩ ਕੀਰਤ ਨਾਨਕ ਕੁਲਿ ਨਿੰਮਲੁ ੧੧ ੧੩੯੫ । ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੂ ਜਿਸੂ ___੧੫ ੮੮੮ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩, ੧ _ ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕਤਿਐ ੩ ੭੯੦ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ____ ੧੦ ੧੩੨੭ 

ਸਿਰੈਰਾਗੁ ੫ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣਿ ਪਰਾਤਾਂ __੧੨ ੭੧ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਕਰੇ _ ੧੩ ੧੧੮੦ 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ੍ਰਾਂਬਰਾਬਰੇ __੧੮ _੭੦੭ | ਆਸਾਂ ੫ ____ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ੧੩ ੩੭੭ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ੧੯ ੪੭੧ | ਗੂਜਰੀ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਹੋਇਆ __੧੯ ੪੯੦ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ੪ ੧੨੮੭ | ਗਉੜੀ ੫ 'ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ੫ ੨੫੮ 

ਮਾਰੂ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ____੭ ੧੦੦੬ 
ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ 2 ੩੮7 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸਾ ਭਲੀ _ ੧੨ ੫੧੬ 
ਮਾਰੂ ੧ ਨਾਨਕ ਖੋਜਿ ਲਹਹੂ ਘਰੂ ੧੯ ੧੦੩੯ 



ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ 

ਸਿਰੌਰਗੂ ਵਾਰ 9, ੩ 

ਸਲੋਕ ੧ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 
ਸਲੋਕ ੧ 

ਸੂਹੀ ੧ 
_ਬਿਲਾਫਲੂ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਬਸੰਤੁ ੪ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ 8, ੩ 

੧ ੧੪੧੧ 
੫ ੫੧੬ 

੧੪੧੨ 

੭੬੫ 

੧੨ _ ੮੪੯ 

੭੭੫ 

੧੨੪੯ 

੯ ੫੯੧ 

੧੧੯੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ _ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

ਸਲੋਕ ੧ 

ਸਲੋਕ ੩ 

ਤਹ 
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੧੪ 

੧੦ 

੨੯ 

੬੩ 

੫੯੧ 

੯੪੨ 

੮੫੨ 

੫੧੨ 

੯੪੨ 

੯੪੭ 

੧੪੧੦ 

੧੪੧੩ 



ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜ਼ਾਣੀਐ ੫੫੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਖ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ੫੫੧੭ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਕਲਿ _ ੪ ੧੨੮੮ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧. ੨ _ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ _ ੧੫ ੪੬੩ 

ਸਲੋਕ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ੧ ੧੪੨੧ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨ੍ਹ ਪੀਆ __ ੩ ੧੨੯੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮੁ ਸੇਵਾ __ ੧੫ ੫੮੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ __ ੬ _੯੦੬ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਿਨ ਸੋਝੀ ੮ ੧੨੮੨ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਖਸੀਅਹਿ ੯ ੬੪੫ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਖਸਿ ੨ ੧੨੮੪ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝੀਐ ਜਾ ੧ ੬੪੮ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ___ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝੀਐ ੧੧ ੧੦੯੨ 

ਵਭਹੰਸੂ ਵਾਰ ੪, ੩ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ __੧ ੫੯੩ | ਬਿਲਾਵਲੁ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ੩ ੮੪੨ 

ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੀ ੧੭ ੩੮੫ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੰਧੁ ਨ ੧੫ ੯੪੨ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੌ ਸੁਖੁ ੧੨੬੪੩ ! ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ੭ ੮੪੯ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੨ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ੧੫ _੧੩੮ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ੧ਇ ੨੧੧੯ 

ਮਲਾਰੁ ਵਾਰ ੧ ੩ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀਂ ੧੯ ੧੨੮੧ | ਮਲਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਹਲਿ ੪ ੧੨੫੬ 

ਸਲੋਕ ੪ _____ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ੧ ੧੪੨੩ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ੮ ੯੪੧ 

ਸਾਰਗ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ _ ੫ ੧੧੯੮ | ਮਾਰੂ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ੮ ੧੦੪੨ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ੯ ੯੩੯ | ਆਸਾ ੪ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਥਿ __ ੬ ੩੬੭ 

ਮਲਾਰ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਾ _ ੧ ੧੨੬੨ | ਸਲੋਕ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨ ਸਿਉ __ ੧੩ ੧੪੧੮ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ _੧੨ _ ੨੬੫ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਹਿ ੧੮ _੯੪੩ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ _ ੧੬ _੨੬੫ | ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿਅਨੁ ___ ੧੬ ੧੨੪੪ 

ਆਸਾ ੪ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ __ ੧ ੩੬੭ | ਸਲੋਕ ੩ __ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿਅਨੁ ੧੧ ੧੪੧੮ 

ਆਸਾ ੪ ਨਾਂਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ੧੩ ੪੪੩ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ _ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਹਿ ੧੬ ੬੪੭ 

ਮਾਝ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ __੭ _੧੧੭ | ਸਲੋਕ ੪ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ੧੫ ੧੪੨੨ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ੧੫ _ ੩੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ _ ੬ ੯8੨ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ੧੨ ੧੨੪੪ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ੧੮ ੧੩੩੪ 

ਭੈਰਉ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਿ ੧੭ ੧੧੨੯ 

ਗਉੜੀ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ _ ੧੦ _ ੧੫੯ 

ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ੧੩ ੬੬੫ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ੮ ੨੬੫ 

ਮਾਰੁ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ __੧੫ ੯੯8 

ਗ਼ਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿ ਰਹੇ __੧੩ ੫੧੨ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਸਨਾ ੧੧੫੫੦ 

। ਗਉੜੀ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹੈ ੧੭ ੨੨੯ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੩ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਤਨੁ ੧੩ ੧੪੫ 
ਸਿਰੀਰਾਗ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਆਪੈ _੫__ ੩੦ 

_ ਸਲੋਕ ੩ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ _ ੬ ੧8੧੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ੧੩ ੯੩੭ 

ਗਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਜਾ _ ੧੨ ੯੪੮ 

ਸਿਰੰਰਗੁ ੧ ___ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ___ ੯ _ ੨੨ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੪, ੩ _ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ੧੬ ੫੫੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ੧੪ _ ੭੨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ੭ ੨੬੪ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ __ ੧੧ ੧੨੪੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ___ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਖੈ _ ੧੩ ੮8੨ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ___ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਣਜੀਐ __੧੪ ੧੩੪੬ 

ਮਲਾਰ ੩ . ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ੧੫ ੧੨੬੨ 

ਗਉੜੀ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ____੧੧ ੨੨੧ 

ਗਉੜੀ ੧ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ੧੪ ੧੫੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪ ੩ _ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਖੁ ੧੫ ੫੯੪ 



ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਗਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ 

ਨਾਨੂਕ ਗੁਰ ਵਿਣੁ ਭਰਮੁ __. 
ਨਾਨਕ ਗਾਲੀ ਕੂੜੀਆ 
ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ 
ਨਾਨਕ ਗਲਾ ਝੂਠੀਆ 
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੂ 
ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਤ 
ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ 
ਨਾਨਕ ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੋਂ 

ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਸਹੁ 
ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸਹੁ 
ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗੁ 
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ਸੂਹੀ ੧ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਦੇਖਿਆ __੧੩ ੭੬੭ || ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪, ੧ ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ੪ ੮੫੪ 
ਮਾਰੂ ੩ ___ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ੧੧ ੧੦੫੭ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ੧੫ ੨੯੪ 
ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ੧੯ ੩੮੪ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪੩ _ਨਾਨਕ ਜਿ ਮਨਮੁਖੁ ਕਮਾਵੈ ੩ ੫੫੨ 

ਆਸਾ ਵਾਂਰ ੧ __ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ੧੯ ੪੭੨ | ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪,੩ ਨਾਨਕ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ੧੦ ੧੨੪੭ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ੧੪ ੨੦੦ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਰਿ ਜੀਵਿਆ ੮ - ੯੫੬ 

ਧਨਾਸਰੀ ੪ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ __੭? ੬੬੮ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਨਾਨਕ ਜੋਰੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ੧੧ ੮੧੯ 
ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ੪ _ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ __੯ ੯੭੫ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਣ ਭੈ ਨਰਕ __੧੧ ੨੪੯ 
ਮਲਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਧੰਨੀ ਮਾਇ ੬ ੧੨੫੭ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਨਾਨਕੁ ਜਲ ਕੌ ਮੀਨੂ ਸੈ _ ੯ ੧੩੩੧ 
ਮਾਰੂ ੩ --ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ੮ ੧੦੫੫ | ਸਲੋਕ ੩ ` ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ _੭ ੧੪੧੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ _ ੧੦ _੫੬੬ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇਆ ੧੯ ੮੪੮ 
ਭੈਰਉ ੪ ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਪਾਇਆ ੧੯ ੧੧੩੫ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਸੰਤਾ ਧੂਰਿ ੧੯੬੭੬ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ੧੭ ੨੭੨ | ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ੧੩. ੩੯੦ 
ਸੂਹੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕਦੇ ਨ ___ ੧੮ ੭੮੧ | ਬਸੰਤੁ ੫ _ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਚਰਣ ੧੭ ੧੧੮੩ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ __ ੧੦ ੮੪੮ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿਚਿ ਰੁਪਾ ਹੋਇ __੧੧ -੬੬੨ 

ਸਿਰੀਰਗੂ ਵਾਰ ੪੧ _ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ੪ _ ੮੫ | ਮਾਝ੫ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਪਿ ਹਰੀ ੭ ੧੩੭ 
ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਹਿ ੧੧ ੭੮੫ | ਸੂਹੀ੧ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਬੋ? 8੦ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 9੩ _ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਨਿ ੧੭ ੫੫੨ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ _ ੧੨੨੭੭ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ ਨਾਨਕ ਜਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਨੀ __੧੬ ੬੪੬ | ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖੁ _ ੮ ੧੨੪੭ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ ਮਨਿ ਭਉ ੧੪` ੪੬੫ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ ੨ _ ਨਾਨਕ ਝੂਰਿ ਮਰਹਿ ਦੋਹਾਗਣੀ _ ੨ ੧੨੮੦ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ____ ੧੮ ੬੮੨ | ਰਾਖ਼ਕਲੀ ੫ ___ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ੧੪ ੯੨੬ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇਈ ___ ੧ ੫੭੨ | ਗੂਜਰੀ ੫ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਤੇ ਕੀ __੧੯ ੪੯੯ 
ਗਉੜੀ ੩ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ___੩ _੧੬੦ | ਰਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ੪ ੨੯੧ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ __ ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆਂ ੧੫ ੩੨੦ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ੧੧ ੨੫੨ 
ਸਿਰੀਰਾਗੂ' ੫ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ੮੯ ੪੮ |[ਸੂਹੀ੫ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ _ ੧੫ ੭7੭੯ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ __ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ __ ੧੦ ੩੨੦ | ਆਸਾਂ ੧ . __ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ __੧੨ ੪੩੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਾਨਕ ਜਪਿਆ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ੨ ੮੯੫ | ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ __੧੧ ੧੪੨ 
ਆਸਾ ੫` ੪੦੫ | ਬਸੰਤੁ ੧ : _ ਕੋਇ ਪੋਬਇ9 . 



` ਜਦ ਇਨਾ ਸਦਾ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੧ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8, ੧ 

ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰੁ ਕੀ 

ਰ ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੂਖ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਘਟ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ 

ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਢਕਿਆ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਨ ਲਾਗਹਿ 

ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੀ ਉਸਤਤਿ 

ਨਾਨਕੂ ਤਿਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਇ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ 

ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉਂ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੌ ਸਬਦੁ 

__ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੋ ਦੇਇ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੋ ਮਿਲਿਆ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪਤਿ ਰਾਖਸੀ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟਿਆ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤੁ ਹੈ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ 

` ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਸੁ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿੰਚਰਣੈ ਜਲਿ 

੬ 
2 

੧੨੪੪ 

੧੨੪੪ 

੨੫੯ 

੪੭6 

੩੯੫ 

੯੯੫ 

੮੧੯ 

੩੧੫ 

੧੦੯੩ 

੪੯ 

੬੪੦ 

੧੪੧੨ 

੫੧੮ 

੨੮੧ 

੧੧੪੫ 

੧੩੩੫ 

ਦਿ 

ਵਿ 

੧੯੪ 

੧੦੨੬ 

੧੬੮ 

੨੯੪ 

੨੯੩ 

_੨੯੫ 

੨੮੬ 

੭੫੪ 
੫੭੧ 

੧੧੩੦ 

੫੧੨ 

੯੧੨ 

` ੨੮੪ 

੮੧੬ 

੧੪੨੦ 

੭੬੦ 

8੯੮ 

੯੬੫ 

੨੭੬ 

ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਿਸੂ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ - _ .੧੯ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਉਸਤਤਿ ੧੪ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸਖੁ ਪਾਇਆ ੩ੇ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸਰਨੀ ਪਰਉ __ ੧੯ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਮਿਲੀ ੧੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਤਿਹੁ ਤੇ ਊਪਰਿ ਸਾਚਾ _੧੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ੧੬ 

ਗਉੜੀ ੫ ___ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਬੰਧਨ' ਕੋਟੇ _ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ੍ਿ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ___ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਿ ਪੈਨਹਾਇਆ ੧੦ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਸਦਾ ਸੁਖੁ __ ੧੧ 
ਗਉੜੀ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ੧੫ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੇ ੫ 
ਆਸਾਂ ੧ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ _੧੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩, ੧ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ _੧੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ___ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ੧੭ 

। ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ___ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ __੬ 
ਗਉੜੀ ੫ ____ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ _੧੮ 
ਗਉਂੜੀ ੫ _ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ੧੦ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੧ __ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ __੧੪ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧, ੨ _ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ੧੪ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੧ __ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ਹੈ ੧੩ 
ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧, ੨ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ _ ੧੬ 
ਸਲੋਕ 8 ਨਾਨਕੁ ਤਾਂ ਕਾਂ ਦਾਸੁ ਹੈਜਿ __ਪ੫ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਨਾਨਕ ਤਾ. ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਬਿੰਦ _੧੦ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ੧੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ੬ 

ਆਸਾ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ __ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ੬ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ੬ 
ਮਾਰੂ ੫ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਏ ੧੬ 
ਗੋਂਡ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਏ ੧੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ __ ੧੧ 
ਗਉੜੀ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ` ੧੯ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ __ ੬. 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗਉ ੧ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਤਗੂ ਨ ਤੁਟਈ __. ੮ 

੨੫੫ 

੨੫੩ 

੨੫੧ 

੨੫੭ 

੯੪੪ 

੨੫੮ 

੨੫੯ 

੨੫੯ 

੫੪੦ 
੧੮੬. 
੨੬੦ 

੨੫੫ 

੩੫੯ 

੯੫੨ 

੯੪੦ 

੨੧੧ 

੨੮੩ 
੨੫੦ 

੨੯੩ 

੧੩੫੩ 

੪੬੯ 

੧੩੫੩ 

੪੬੯ 

੧੪੨੨ 

੬੬੦ 

੨੫੧ 

੯੦੦ 

੩੯੪ 

੨੬੬ 

੨੬੯ 

੧੦੦੪ 

੮੬੮ 

੯੧੪ 

੨੧੧ . 
੨੭੦ 

੨੬੩ 

7੪੭੧ 



ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਰਿ ___੭ ੧੯੦ 
_ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਲੋਕਾ” ੧੦ ੧੧੧੦ 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਊਤਮ ਭਾਈ _ ੧੭ ੮੯੧ 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ' ੧੪ ੨੬੭ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ੨ ੯੫੦ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿ ੧੪ ੧੩੮੦ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ੧੧ ੨੭੬ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ੧੧ ੧੯੧ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਹ ੭ ੨੫੬ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ੯ ੨੭੭ 

ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ੧੯੫੩ 
ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ੧੯ ੬੮ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧ੍ਰਾਪੇ __੧੨ ੨੫੭ 
ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਤਤ ਸਿਉਂ __- ੧੧ ੧੬੨ 
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ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇਹੁ 

ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੋਹਾਗਣਾੰ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ __ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ੬ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩, ੧ _ ਨਾਨਕ ਧੰਨੂ ਸੁਹਾਗਣੀ ੧੩ 

ਆਸਾ ੧ ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ___੧੨ 
ਵਡਹੰਸੁ ੪ _ ਨਾਨਕ ਧਨੂ ਧੰਨੁ ੧੫ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ੧੬ 

ਗੂਜਰੀ ੪ ਨਾਨਕ ਧਨੂ ਧੰਨੁ ਵਡੇ ੩ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਿਨਾ ਦਾ ੩ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਾਪਿਓ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ___ ੧੬ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਾਪੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ੧੪ 
ਸਲੋਕ ੫ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ___੧੪ 

_ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ੬ 
ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ੧੦ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਨਾਨਕ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈਐ '_ ੧੧ 

ਸੋਰਠਿ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਉਂ ਬੇੜਾ ਨਾ _ _ ੯ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਮਾਣੂ _ 8 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ __ ੧੮ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ __ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸੁਖੁ _ ੧੪ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ __ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸਭ __ ੩ 
ਭੈਰਉ ੩ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਚਾ ੧੦ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲੁ ਕੋ ਨਹੀ ___ ੧੦ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲੁ ਮਿਲਣੁ ੧੪ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਿਜੰਤਿ ਤਰੰਗ ੨ 

ਮਾਰੂ ੧ ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੂੜੈ 8 
ਸਲੋਕ ੯ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ __ ੧੮ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8, ੧ ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ ਗੁਣੁ ੬ 

ਆਸਾਂ ੧ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ੪ 
੧ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ੧੮ 

(ਆ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ੧੦ 

ਰੀ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ _ ੧ 

॥ੁ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ੫ 
ਮਾਰੂ ੧ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਭਿਖਿਆ ਦਰਿ __੧੦ 
ਗਉੜੀ ੧ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ੧੬ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ ੩ _ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ੧੩ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ 8੩ _ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਚੁ ਮਦੁ ੧੬ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ੧ 

ਸੂਹੀ ੪ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਝੇ ___੧੦ 

ਆਸਾ ੧ ੭ 

੫੧ 
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੫੬੧ 

੨੫੨ 

੪੯੩ 
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੧੪੨੫ 

੩੨੨ 

_ ੧੪੦ 

੯੪੯ 

੬੦੩ 

੯੦੩ 

੧੨੪੦ 
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੩੨੧ 

੧੧੩੦ 

੫੧੭] 
੯੪੩ 

੧੩੫੯ 

੧੦੧੫ 

੧੪੨੮ 
੧੨੪੦ 

੪੧੩ 
੨੪ 

੧੦੨੨ 
੨੨੩ 

_੧੦੨੧ 
੨੪੨ 

੧੨੮੨ 
੫੫੪ 
੪੬੮ 

੭੩੨ 
੪੨੨ _ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 

ਨਾਨਕ ਨਨੰ/ ਸਦਾ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ੧੮ 

`__ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ੧੨ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ 8 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਲੂ 

`ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ___੧੮ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੁ _. ੭ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ _ ੧੧ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ _ ੯ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ੧੦ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਿਆਰੇ _ ੮ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਛਾਣੂ _੧੯ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਆਪੇ _ ੧੩ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ _੧੨ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਸਚੁ __੧੩ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ _੬ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ _ ੮ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ _੮ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਤਾ __ ੧ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਦਰਗਹ ੧੧ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀਂ ਸਭ __੧੭ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ੧੭ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ 9 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ _____ ੧੬ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸਿ ੭ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ੧੭ 
ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ੧੫ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ __ ੧੯ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਅਰਾਧਿਐ ____ ੯ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ੪ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਅਰਾਧਿਐ ੧੮ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ਸਭਨਾ __ ੭ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਣਾ ੧੨ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ੨ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੀ __ ੩ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ੮ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜੀਉ __੯ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੰਤੋਖੀਆ ਰਾਤੇ _ ੧੦ 
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ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਮਾਝ ੫ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ 

ਸਲੋਕ ੧ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ 
ਮਲਾਰ ੩ 

ਆਸਾ ੩ 

ਆਸਾਂ ੩ 

ਗਉੜੀ ੧ 

ਧਨਾਸਰੀ ੩ 

ਮਲਾਰ ੩ 

ਆਸਾ ੩ 

ਸੋਗਠਿ ੩ 

ਸੋਰਠਿ ੩ 

ਮਾਝ ੩ 

ਆਸਾ ੩ 

ਗਉੜੀ ੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਆਸਾ 8 

੧੯ ੧੦੬੫ 

ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ 

ਨਾਨਕ ਨਮ ਨਿਧਾਨੁ 

,ਰਉਂੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ੬ ੨੯੦ 
ਮਾਰੂ ੧ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਰੁ ਤਾਰੀ _੧੪ ੧੦੨੭ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨ . ੧੯ ੧੯੨ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ _ ੪ ੯੬੩ 
ਵਡਹੰਸੂ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ੧੦ ੫੬੩ 

ਗਉੜੀ ਤੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ੭ ੧੬੧ 
ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਸਾਲਾਹਿਆ ੧੫ ੧੨੪੧ 
ਸੋਗ ਵਾਰ 8; ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾ ਕਉ ੧ ੬੪੪ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪, ੩ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾ ਕਉ ਮਿਲੈ _੧੩ ੫੪੮ 

ਆਸਾ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾ ਕਦੇ ੧੦ ੪੨੯ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ “ਦੂ ਉਇ 
ਆਸਾ ੪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ੧੦ ੩੬੭ 
ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ੧ ੮੩੮ 

ਸੋਗਨਿ ੫ ਨਾਨਕ 'ਨਾਮੂ ਧਿਆਇਆ ____ ੧੯ ੬੨੯ 
1 ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ 8, ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ._ ੧੭ ੫੮੮ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ੧੯੯੫੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰੁ ੩ _ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਚੁ __੧੨ ੯੫੧ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੂ ਧਿਆਈਐ ੯ 06 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ੧੮. ੬੨੫ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ੧੩ ੨੫੭ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰੁ ੫ _ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰੂ __ ੪ ੯੬੩ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਧਿਆਈਐ ੩ ੫੨੪ 
ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਖ ੧ ੭੦੫ 
ਮਾਝ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਚਿ ੮ ੧੧੨ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂ _ ੫ ੧੩੩੩ 
ਮਾਝ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ __.੧੧ ੧੧੦ 

ਮਲਾਰ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂ ੪ ੧੨੬੦ 
ਆਸਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ੧੯੪੨੫ 
ਮਾਝ ੫ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ _੧੯ ੧੦੮ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ _ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਨਿ ੧੮ ੬੫੩ 

ਆਸਾ ੫ _____ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਪੂਰਨ __੧੫ ੪੫੮ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪8,੫ _ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਪ੍ਰਭੁ ੯ ੧੨੫੧ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ੨ ੧੨੪੭ 

ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ੫ ੧੨੪੩ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਨੀ ਹੋਇ _ ੧੭ ੧੦੯੧ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਨੀ ੬ ੬੪੮ 
ਗਉੜੀ ੧ _ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ੧੩ ੨੪੨ 

੧੫ ੫੯੦ 



ਨਾਨਕ ਨਮ ਨੋਧਾਨੁ ੫੬੫ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੂ ਹੈ ਪੂਰੈ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨਿ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗਾਈਐ 
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ਸਾਰਗ ੫ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਲਗਹਿ ਅਨ __ ੧੬ ੧੨੧੯ | ਗੋਂਡ ੫ ਨਾਰਾਇਣ ਮਨ ਮਾਹਿ ਅਧਾਰ __੨ ੮੬੯ 

ਆਸਾ ੩ ਨਾਮੁ ਵਿਹਾਝੇ ਨਾਮੁ ਲਏ ੧੯ ੪੪੦ | ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪,੫ _ਨਾਰਾਇਣਿ ਲਇਆ ਨਾਨੂੰਗੜਾ _ ੭ _੩੧੫ 

ਸੂਹੀ ੧ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਉਣੇ ਝੂਣੇ 7 ੭੬7 | ਕਾਨੜਾ ੫ ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਿ ੧੮ ੧੩੦੧ 

ਗੂਜਰੀ ੧ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ੮ ੪੮੯ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਗਇਨ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ___੧੨ ੨੮੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ ੬ ੬੩ | ਸਾਰਗ ਕਬੀਰ __ ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਕਰਾਵੈ ੭ ੧੨੫੩ 
ਮਾਰੂ ੩ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ੧੩ ੧੦੪੪ | ਭੈਰਉਂ ੩ ਨਾ ਰੁਤਿ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ੧੮ ੧੧੨੯ 

ਆਸਾ ੩ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲਿ ___੧੫ ੩੬੨ | ਮਾਰੂ ੧ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ___੧੪ ੧੦੨੮ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ੧੬ ੬੦੮ | ਆਸਾ ਕਬੀਰ ___ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਕਰਹਿ ___ ੧ ੪੭੯ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩,੪ __ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਭਰਮਸਹਿ ੨ ੧੦੮੭ | ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪੧ _ਨਾਗੰਦਿ ਕਹਿਆ ਸਿ ੯ ੫੫੬ 
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ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਤੁਧੁ ੧੨੨੨੬ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਕ ਬਿਆਸ _੧ ੨੯੮ 
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ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁ ਮਹੀ ੧ ੬੭੪ |ਆਸਾਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿ ਆਕਾਰੁ ____ ੧੮ ੪੧੪ 
ਸੂਹੀ ੫ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਵਸੈ ੧੧ _੭੩੯ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਨਿਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰਿ ੧੪ ੬੮੧ 

ਗਉੜੀ ੯ ਨਿਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ੧੧ _੨੨੦ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ਨਿਰੁਖਤ ਨੈਨ ਰਹੇ ੧੫ ੩੪੧ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਾਰਹੂ ਸੇਵਹੁ __੧੬ ੧੩੩੭ | ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ___ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਜਬ ੧੬ ੩੪੧ 
ਆਸਾਂ ੫ ਨਿਮਖ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਾਂ ੧੧ ੪੧੦ | ਕਲਿਆਨ ੪ __ -ਨਿਰਖਤ ਨਿਰੁਖਤ ਰੈਨਿ 9 ੧੩੨੬ 
ਮਾਰੂ ੫ ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰਹੂ ਪ੍ਰਭ ੫ ੧੦੮੫ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਉ ਬਖਸਿ ੬ ੧੩੩੩ 

ਸਾਰਗ ੫ ਨਿਮਖ ਬਚਨੁ ਪ੍ਰਭ ਹੀਅਰੈ ੧੭ ੧੨੧੨ | ਮਾਝ ੩ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ੧੩ ੧੨੮ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ੨ ੧੭੭ | ਮਾਝ ੫ ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੂਣੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ੨ ੯੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ੮ ੨੭੭ | ਮਾਰੂ ੫ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਸੰਗਿ ਲੇਹੁ ੧੩ ੧੦੭੮ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ੫ _੨੬੦ | ਗਉੜੀ 8 ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ੪ ੧੬੪. 

ਬਿਲਾਵਲੁ 8 ਨਿੰਮਾਣਿਆ ਹਰਿ ਮਾਣੁ ਹੈ _` ੧੫ ੮੪੪ | ਮਲਾਰ ੧ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇਹ ਸਾਚ ਬਿਨ _? ੧੨੭੪ 
ਸਿਰੀਰਾਂਗੂ ੪ ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਣੁ ਹੈ 9 8੧ [ਆਸਾਪ੫ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ __ ੧੩ ੪੦੬ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ _._ ਨਿਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਣੂ ਤੂੰ ੧੫ _ ੪੬ | ਕੇਦਾਰਾ ੫ ̀__ ਨਿਰਗੂਣੁ ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ੧੭ ੧੧੨੨ 

_ ਭੈਰਉ ੫ ਨਿਮਾਣੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤੋ ੫ ੧੧੪੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ੧੪ ੬੮ 
ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ __ ੮ ੧੧੦੮ ] ਸਾਰਗ ੫ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ __ ੮ ੧੨੦੫ 
ਮਾਰੂ ੪ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ੫ ੧੦੭੧ | ਸੂਹੀ ੫ _____ ਨਿਰਗੁਣੂ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੂ ੧੮ ੭੪੯ 

`_ ਆਸਾਂ ਰਵਿਦਾਸ __ਨਿਮਤ ਨਾਮਦੇਉ ਦੂਧੁ ੩ ੪੮੭ | ਤੁਖਾਰੀ ੫ ਨਿਰਗੁਣੂ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ੧੬ ੧੧੧੭ 

ਆਸਾ ੫ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਗੁਰਿ _ ੧੮ ੩੯੫ | ਗਉੜੀ ੧ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਗੁਣਹ ਹੀ. 
ਗੋਂਡ ੫ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ.ਜੋ ਦੇਤੋ ੯ ੮੬੩ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਨਿਰਗੁਣਵੰਤੜੀਏ ਪਿਰੁ ੧੯ ੫੬੭ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ੧੭ ੨੮੭ 

ਗਉਂੜੀ੫ _ ਨਿਰਗੂਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ _. ੧੬ ੨੬੬ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕਉ ਗੁਨੂ ੬ ੨੦੯ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ੧੮ ੨੪੧ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਨਿਰਗੂਨੀਆਰੇ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ _੧੩ ੬੧੩ 

ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਮ੍ਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ੧੦ ੨੬੬ 
ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ _.ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖੁ ਬਹੁ ਸੰਚੀਐ _੨ ੧੨੪੪ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ.੫ ਨਿਰਾਸ ਆਂਸ ਕਰਣੰ ੧੭ ੧੩੫੭ 
ਮਾਝ ਪੱ ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਨਿਰਵੈਰਾ __ ੧੦ _ ੯੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ____ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ __ ੯ ੨੮੭ 

ਮਾਰੂ ੫ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸਮਾਇਆ _ ੧੬ ੧੦੮੨ | ਸੂਹੀ ੫ ____ ਨਿਰਗੂਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੂਨ ____ ੪ ੭੪੬ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆਪਰਸਾ ___ ੧੦ _ 2੧ | ਗੋਂਡ ੫ ਨਿਰਗੂਨ ਕਰਤਾ ਸਰਗੁਨ ੭ ੮੬੨ 

ਮਾਰੂ ੩ _____ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰੁ ਉਪਾਇਆ __ ੧ ੧੦੬੬ | ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਨਿਰਗੂਨਿ ਕਰੂਪਿ ਕੁਲਹੀਣ ___ ੩ ੫੨੯ 
ਸਵਈਏ ੫ ̀___ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਅਕਾਰ ਅਛਲ ੬ ੧੩੮੬ | ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਰਗੁਨ ਤੇ ਸਰਗੁਨ __ ੧੩ ੨੫੦ 
ਗਉੜੀ ੫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪਿ ੧੧ ੨੫੦ | ਸੋਗਠ ੫ ਨਿਰਗੁਨ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ੧੨ ੬੧੦ 
ਮਲਾਰ ੩ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ _ ੧੩ ੧੨੫੭ | ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ ਨਿਰਗੁਨਿ ਨਿਮਾਣੀ ਅਨਾਥਿ ੩ ੫੪੩ 



ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ੧੬ 

ਪਿ 

੧੨੬੪ 

੫੦੬ 

੮੮੪ 

੩੬੪ 

੯੭੮ 

9੦੪8 

- ੯੦੩ 

੭੪੫ 

੧੧੫੯ 

੧੧੫੯ 

੧੧੪੬ 

੬੭੯ 

੨੬੬ 

੧੩੫੫ 

੮੫੮ 

੩੭੨ 

੮੦੧ 

੧੧੫੦ 

੭੪7 

੧੧੬੩ 

੪੧੩ 

੧੦੪੨ 

੧੦੪੨ 

੨੦੬ 

੧੦੪੨ 

੨੭ 

੧੦੩੪ 

੩੯੨ 

੮੨੪ 

੨੦੧ 

੭੧੧ 

੧੨੧੮ 

੪੧੦ 

੨੨੬ 

੯੭੧ 

੨੨੩ 

੨੯੩ 

ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ 

ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ 

੭? ੩੬੧ 

ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ੭ ੧੧੫੪ 

ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ੧੬ ੧੮੧ 
ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਰਿ ੨ ੬੮੪ 

ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ___ ੧੫ ੬੨੨ 

ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ੧੪ ੧੦੯੯ 

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਅਲਖੁ ਹੈ __੧੬ _ ੫੧੬ 

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ __੯ _ ੪੬੫ 

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਤਿ ਨਾਮੁ _ ੧੦ ੯੯੮ 
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਦਇਅਲੀਆ _ ੬ ੧੦੦੪ 

ਨਿਰਭਊਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰੁ ੨ ੮੯੩ 

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀ ੧ ੨੧੩ 

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਵੈਰੁ __ ੧੧ _੫੯੬ 
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਭਵ ਖੰਡਨੁ __੪ _ ੬੦੯ 

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ੬ ੯੯ 
ਨਿਰਭਉ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਰੂਮੁ ੭ ੧੧੨੩ 

ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕੁ ਮੂਲਿ ਨ ___੧੩ ੧੧੫੪ 
ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ੫ _੩੮੩ 

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੁਊ ੧੫ ੧੨੧੭ 

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਰੈ ੧੧ ੧੦੦੦ 

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸੰਤ ਭੂਮ ੨੧੫ 

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ __੫ _੬੭੫ 
ਨਿਰਭਉ ਕੁਏ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ̀  __ ੧੭ ੬੧੪ 
ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਗਿ ੩ ੫੭7 

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ੧੪ ੮੯੯ 

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ੧੭ ੬੦੯ 
ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ੯ ੧੨੧੦ 

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਪਰਾਨ ੧੦ ੪੫੮ 
ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ੧੧ ੧੧੦੫ 
ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਹਉਮੈ __੨ 298 

ਨਿਰਭਉ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ੩ ੧੦੨੩ 

ਨਿਰਭੈ ਸਾਧ ਪਰੇ ਹੇਰਿ ੩ ੧੩੪੦ 
ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਕੈ ਗੁਨ ਰਵੈ ੧੫ ੧੩੬੪ 
ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹਰਿ ੧ ੩੩੬ 

ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਭਜੀਐ ਭਗਵਾਨ _ ੧੫ ੧੨੫੨ 

ਨਿਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ੧੯ ੧੯੮ 

ਨਿਰਮਲ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ____੩ ੬੨੯ 

੬ ੧੨੧ 



ਨਿਰਮਲੁ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਦਾਤਾ __੬ 

ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ਬਣੀ ਹਰਿ ___੧ 
ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਹਿਬੁ ਪਇਆ __ ੧੮੯ 

ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੂ ਤੂ ੭ 

ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ੭ 
ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੋ ਮਨਿ ਵਸੈ ੬ 
ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਿ ਰਤਾ ੧੮ 
ਨਿਰਮਲੈ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ੧੫ 

ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਹ ੧ 

ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੁ ਨਿਰਮਲ ਹੈ __ ੧ 
ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅਚਰਜ ੧੮ 

ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ੭ 

ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ੧੧ 

ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨਾ _ ੧੬ 

ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ਚੀਤ __ ੧ 
ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮ੍ਹਾਰੋ ੧੯ 
ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ੯ 

ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ _ ੧੯ 

ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ 9 

ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਅਤਿ ਹੀਰੇ ਨੀਕੋ ੮ 

ਨਿਰਮਲ ਕਾਇਆ ਊਜਲ ___ ੧੫ 
ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ਮਿਲੈ ੧੨ 
ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ਸਾਚੀ ੨ 

` ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ੬ 

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਨੁ ਮਨੁ _ ੧੩ 

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਮੁ ੧੯ 

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ੯ 

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ੫ 
ਨਿਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਹਿ ੧੨ 
ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ੧੯ 

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਭ ਮਾਹਿ '#੍ 

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਰਬ ਜਗਜੀਵਨੁ ੧੭ 
ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ੫ 

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ੧੭ 

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ੫ 

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਪਸਰਿ ਰਹੀ __ ੧੭ 

ਨਿਰਮਲ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ __ ੧੧ 
ਨਿਰਮਲ ਜਲਿ ਨਾਇ ੧ 

੧੮੨੩ 

੧੦੮੧ 

੩੪ 

੫੭ | 

੯੩੩ । 

੫੭ 

੪੧੩ 

2੦੯ 

੧੩੫੭ 

੧੨੧ 

੧੧੪੯ 

੨੯੬ 

'੧੧੪੯ 

੬੨੫ 

੮੬੭ 

੩੬੬ 

੧੦੬੪ 

੧੨੮ 

੭੭੪ 

੧੩੨੫ 

੧੦੩੪ 

੮੦੧ 

੧੮੪ 

੧੨੧ [ 
੭੬੯ 
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੨੦੦ 

੧੨੧ 

੮੮੬ 

੧੨੧੮. 
੧੦੧੩੮ 

੭੩ 

੫੯੦ 

੧੦੩੯ । ਸੂ 

੪੨੪ 

੮੯੫ 

੪੩੭ 

੧੯੪ |- 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਨਿਰਮਲੁ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਚੀਤ 

ਭੈਰਉ ੧ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ 
ਆਸਾ ੧ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਦ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ___ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿਆ ਦਰਿ 
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ਪਸੂ ਭਏ ਨਹੀ ਮਿਟੈ ਨੀਸਾਨਾ . 

ਪਸੂ ਮਾਣਸ ਚੰਮਿ ਪਲੇਟੇ 
ਪਸੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ 
ਪਸੂ ਮਿਲਹਿ ਚੰਗਿਆਈਆ 

ਪਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ 
ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ ਹੋਇ 
ਪਸਗੰਹ ਕਲਾ ਸਹਜ 

ਪਸਰੀ ਕਿਰਣਿ ਜੋਤਿ 

ਪਸਰੀ ਕਿਰਣਿ ਰਸਿ ਕਮਲ 
ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਾਕਹਿ ਜਨ 

ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ 
ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ 

ਪਹੁਚਿ ਨ ਮੂਕਾ ਫਿਰਿ 
ਪਹੀ ਨ ਵੰਝੈ ਬਿਰਥੜਾ 

ਪਹਿਰਉ ਨਹੀ ਦਗਲੀ 
ਪਹਿਰਾ ਅਗਨਿ ਹਿਵੈ ਘਰੁ 
ਪਹਿਰਿ ਸਮਾਧਿ ਸਨਾਹੁ 

ਪਹਿਰਿ ਸਿਰਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ 

ਪਹਿਰਿ ਚੋਲਨਾ ਗੁਦਹਾ ਨਾਚੈ' 
ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰਿ ਅਡੰਬਰ 

ਪਹਿਰੈ ਬਾਗਾ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨਾ 

ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ 
ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਊਭਿ 

ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਾ ਆਪਿ ਹੋਇ 
ਪਹਿਲਾ ਸਜ਼ੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ 

ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪਿ ਕੁਜਾਤਿ 

ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰਿ ਜੰਮੇ 
ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਾਂ , 
ਪਹਿਲੇ ਦੂਧੁ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ 
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੧੬ 

ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉਤ 
1 ਪਤਿਤ ਜਾਤਿ ਉਤਮੁ ਭਇਆ __ ੯ ੭੩੩ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦੁ ੭ ੮੦੫ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ __ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ੧੭ ੫੧੮ ਪਤਿਤ ਪਾਂਵਨ ਬਿਰਦੁ ੮ ੧੩੦੬ 
ਮਾਰੂ ੧ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਹਿ _੧੫ ੯੯੦ | ਸੂ ਪਤਿਤ' ਪਾਵਨੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ _ ੬ ੭੮੪ 
ਸੋਰਠਿ ੧ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਸਭ ਹੋਏ ੩ ੬੨੪ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਬਛਲੰ __ ੧੨ ੧੨੨੩ 
ਕਾਨੜਾ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਖਿਨ ___ ੧੦ ੧੩੦੦ | ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਭਗਤਿ ਬਛਲੂ __ ੪ ੧੩੦੬ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ ___ ਪਤਿਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਹਿ ਤਿਨ __੧੪ ੫੪੩ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲ __ ੩ _੪੫੬ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ੧੩ ੯੧੫ ੍ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛੁਲ __੮ ੧੨੭੮ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕੀਏ ੧੮ ੬੭੪ | ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਉ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਮਾਧਉ ੨. ੬੯੪ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ - ੧੦ ੩੨੨ ਪਤੰਤਿ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਕੂ ੩ ੧੩੫੪ 

__ ਸੋਰਠਿ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਲੀਨੇ ੧੭ ੬੨੩ ਪਤਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵਹਿ ਘਰਿ ੯ ੧੧੧੩ 
ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਗੋਬਿੰਦਹ ੧੦ ੭੦6 ਪਤਿ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰਿ ੧੮ ੭੫੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਘਣੇ ਕਰੇ ੧੦ ੮੧੨ ਪਤ ਪਰਾਪਤਿ ਛਾਵ ਘਣੀ ੬ ੧੧੬੮ 
ਆਸਾ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ੪ ੩੯੩ ਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗਤਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ੧੧ ੬੭੭ 
ਗਉੜੀ ੯ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਧ ਹਰਿ ੧੬_ ੨੧੯ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੂ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੂ __੧੭ ੨੦੦ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ੬, ੬੮ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ __ ੪ ੪੬੯ 
ਟੋਡੀ ਨਾਮਦੇਉ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਭਏ ਗਾਮੁ ੧੩ ੭੧੮ ਪਤਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ੭ ੬੩੬ 
ਬਿਹਾਗੜਾ 8 ਪਤਿਤ ਪਵਿਤੁ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ੧੫ ੫੩੯ ਪਤਿ ਮਤਿ ਖੋਵਹਿ ਨਾਮੁ ੧੯੨੨੫ 

ਗੂਜਰੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਲੀਏ ਕਰਿ _ -_੫ ੪੯੮ ਪਤਿ ਮਤਿ ਪੂਰੀ-ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ੧੦ ੭੬੫ 
ਗਉੜੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਲਗਿ ਗੁਰ ___੧੯ ੨੧੬ ਖਤਿ ਰਾਖੀ ਗੁੰਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ___੧ ੨੫੮ 
ਗਉੜੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ੩ ੨੫੮! ਪਤਿ ਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ੧੫ ੪੧੦ 
ਕਾਨੜਾਂ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ੧ ੧੩੦੪ | ਪੜ੍ਹ ਭੁਰਿਜੈਣ ਝੜੀਯੰ ੧੩ ੧੩੬੦ 
ਸੂਹੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ੫ 22੯ _ ਪਤੀ ਵਾਚਾਈ ਮਨਿ ਵਜੀ ___੧੩ ੭9੩ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੪ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ੮ ੧੩੩੬ ਪਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ਗਿਆਨ ੩ ੩੬੦ 
ਸੂਹੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ __੧੩ _੭੮੪ ਪਤਿ ਵਿਣੂ ਪੂਜਾ ਸਤ ਵਿਣੁ __੩ ੯੦੩ 
ਗਉੜੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ . ੭ ੨੦੭ ਪਥਿਕ ਪਿਆਸ ਚਿਤ ਸਰੋਵਰ _ ੧੮ ੧੨੭੨ 
ਆਸਾ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੂ ਤੇਰੋ ੧੩ ੪੦੨ ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ੯ .੪੨੪ 
ਮਾਰੂ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੂਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ __੧ ੧੦੮੩ | ; ਪਥਰ ਪਾਪ ਬਹੁ ਲਦਿਆ ੧੪ _੫੦੯ 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੫ _ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰੀ __੧੭ ੯੮੬ ਪਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ੬ ੧੪੩ 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੪ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰਿ _ ੪ ੯੮੫ ਪਦਮਨਿ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ੮ ੯੯੦ 
ਸਿਰੌਰਾਗੂ ਰਵਿਦਾਸ _ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ੧੬ _ ੯੩ ਪਨੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ੧੮ ੬੯੫ 
ਮਾਰੂ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੋ ੧੦ ੧੦੦੭ ਪਖਾ ਅਪਰ ਪਾਰੂ ੧੬ ੩੪੧ 
ਮਾਰੂ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ' ਪ੍ਰਭ ___ ੧੯ ੧੦੮੦ ਪਪੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ੧੭ ੪੩੩ 
ਸੂਹੀ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ _੧ _੭੪੧ ਪਪੈਂ ਪਾਰਿ ਨ ਪਵਹੀ ` ੬ ੪੩੫ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ __ ੫ ੮੪੮ ਪਪਾ ਪ੍ਰਮਿਤਿ ਪਾਰੁ ਨ . ੨੨੫੮ 
ਭੈਰਉ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ੭ ੧੧੩੮ ਪਬਣਿ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਊ _ ਇੰ ਚ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਮਾ 2 ੬੨੭ ਪਬਰ ਤੂੰ ਹਰੀਆਵਲਾ ੧੪ ੧੪੧੨ 
ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ ___ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦੁ ___੨' ੮੨੯ _ਪਰਿਓ ਕਾਲੂ ਸਭੈ ਜਗ ੧੯ ੬੫੪ 
ਗੋਂਡ ੫ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦੁ ੮੬੬ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰਬ ਸਧਾਰੀ_ __ ੪ ੫੩੩ - 



ਪਰਉਪਕਾਰ ਨ ਕਬਹੁ ੫੯੬ ਪੁਗਟ ਪੁਰਖ ਸਭ _ ਰ 

ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ __੧ '੧੧੫੫ 

ਸੋਰਠਿ ੩ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿ ਜਨ ਤੁਧੁ ਰਾਖਿ ਲਏ ੧੩ ੬੩੭ 

ਭੈਰਉ ੩ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਪੜੈ ੧੫ ੧੧੩੩ 

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਨਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ __੬ ੧੧੯੪ . 

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਬੇਗਿ ____ ੯ ੧੧੯੪ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਖੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ੭ ੧੧੯੨ 
ਗਉੜੀ ੧ ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਹੈ ਲੀ - ਜੋ 

ਮਾਰੁ ੫ ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ___੧੨ ੧੦੦੧ 

ਆਸਾ੫ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖਹੁ ੧੪` -੩੮੬ 

ਸਵਈਏ ੩,ਕਲ੍ਹ _ ਪਰਸਹਿ ਸੰਤ ਪਿਆਰੁ ੧੭ ੧੩੯੩ | ਭੈਰਉ ੩ ਪਰਕਿਰਤਿ ਛੋਡੇ ਤਤੁ `` ? ੧੧੨੮ 

ਗਉੜੀ ੫ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ੫ ੨੮੭ | ਮਾਰੂ ੫ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ ੧੫ ੧੦੭੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਪਰਸੁਤ ਪੈਰ ਸਿਝਤ ਤੇ ੪ _੮੭੮ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ _-ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਏ ੧੮ ੫੨੦ 

ਗਾਥਾ ੫ ਪਰਸਾਦੰ ਗੁਰ ਦਰਸਨਹ ੪ ੧੩੬੧ | ਗਉੜੀ ੧ ਪਰਖਿ ਲੇਖਾ ਨਦਰਿ ੧੨੨੪੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ਸੁੰਦਰ _ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ __੩ _੯੨੩ | ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਪ੍ਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ . `_ ੯ ੯੭੩ 

ਕਲਿਆਨ ੪ ___ ਪਰਸ ਨਿਪਰਸੁ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ __੮ ੧੩੨੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਪੂਰੇ ੧੨ ੮੮੮ 

ਨਟ ੫ ਪਰਸ ਨਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਿਜਾ __ ੧੪ ੯੮੧ | ਆਸਾ੫ _ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਜਨੁ ੪ ੩੯੩ 

ਗਉੜੀ ੫ ਪਰੇ ਸਰਨਿ ਆਨ ਸਭੁ ੧੪ _੨੮੯ | ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ੧ ੬੭੨ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ _ ਪਰਸ ਰਾਮੁ ਰੋਵੈ ਘਰਿ ੧੯ ੯੫੩ | ਆਸਾ ੫ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ੩ ੩੯੬ 

_ਸੋਰਠਿ ਫਾਰ ੪, ੧ _ਪਰਹਰਿ ਕਪੜੁ ਜੇ ਪਿਰ ਮਿਲੈ _੧੨ ੬੪੨ | ਸੂਹੀ ੫ _ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰੁ ਜੋਤਿ ੧੪ ੭੩੭ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ੧੪੩੨੪ | ਮਾਰੂ ੪ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰੁ ਨਿਸਿ ਮਿਟਿਆ _੧੬ ੧੦੬੯ 

-ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੪ _ ਪਰਹਰਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਝੂਠੁ ੧੩ _੧੪੧ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਨੂਪ ਗੋਵਿੰਦ ੧੩ ੮੯੮ 

ਬਸੰਤੁ੧ ` ਪਰਹਰਿ ਨਿੰਦਾ ਹਰਿ ੧੧ ੧੧੭੦ | ਸਵਈਏ ੫ ਪ੍ਰਗਟੂ ਸਗਲ ਹਰਿ ਭਵਨ ਮਹਿ _ ੨ ੧੩੮੭ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਪਰ ਹਰਨਾ ਲੋਭੁ ਝੂਠ ਨਿੰਦ ੬ ੬੮੧ 
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ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਡਿ ਅਨ ਲਾਗੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ ਪ੍ਰਭੁ ਫੋਡਿ ਹੋਰੁ ਜਿ ਮੰਗਣਾ 

ਸੋਰਠਿ ੫ _ਧ੍ਰਭ ਜੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰਿ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਧਿਆਏ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ` ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬੁ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ __ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਦੇਵਹੁ ਦਰਸਨੁ 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ _ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਪੇਖਉ ਦਰਸੁ 
ਵਡਹੰਸੁ 8 ਪ੍ਰਭ ਜਾਇ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਲੀ 

` ਕਾਨੜਾ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ 

ਟੋਡੀ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਪ੍ਰਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ 

ਗਉੜੀ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭੂਮ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ 

ਸੋਗਠਿ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰੁ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ __ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੈ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਇਆ ਤਬ ਹੀ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰਿ 

ਬਸੰਤੁ ੫ _ ਪ੍ਰਭ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ 
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ 

੧੦- 

੧੦ 

੧੬ 

੧੯ 

੪ 

੪ 

੮੬੬ 

੧੯੬ 

੫੩੪ 

੪੦੯ 

੮੪੬ 

੧੮੪ 

੮੦੨ 
੮4 

੭੪੨ 

੬੨੭ 

੧੧੨੧ 

੮੩੭ 

੧੧੨੧ 

੧੩੦੪ 

੧੧੧੯ 
9੦੮ 

੯੬੨ 

੬੩੧ 

੫੧੮ 

੬੧੫ 

੧੦੯੭ 

੫੩੨ 

੫੭੬ 

੧੩੦੪ 

੬੭8 

੭੧੩ 

੯੩੧ 

੨੭੦ 

੫੨੯ 

੬੨੬ 

੬੧੮ 

£੨੦ 

੬੩੦ 

੧੩੪੮ 

੮੩੭ 

੧੧੮੪ 

੨੬੩ 

ਬਿਲਾਵਲ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲ ੫ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ 

ਮਾਝ ੫ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਮਾਝ੫ 

_ ਪ੍ਰਭਾ ਦੂਖ ਦਰਦ 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਾਣਾ ਸਚਾ ਮਾਣਾ 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਾਣੀ ਭਈ ਨਿਕਾਣੀ 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੋਹਿ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ 
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ 
ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਜਨ ਤੇਰੇ ਮੀਨਾ 

ਪ੍ਰਭਿ ਜਲ ਥਲ ਗਿਰਿ 

ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥਿ ਤੁਮਾਰੇ 
ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ 
ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਲਾਗਤ 

ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ 
ਪ੍ਰਭ ਤੂਹੈ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭੁ ਕੋ 

ਗੁ ਪ੍ਰਭੂ ਤਜਿ ਅਵਰ ਸੇਵਕੁ ਜੇ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ 

ਪ੍ਰਭ ਤਜਿ ਰਚੇ ਜਿ ਆਨ ਸਿਉ 

ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਹੋਰ 

ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਨਾਉ 

੧੯ ੫੭੬ 

੧ ੭੮੦ 

੩ ੧੨੨੦ 

੯ ੭੧੬ 

੯ ੧੨੭੮ 

੧੦ ੧੪੯੪ 

੧੯ ੬੨੬ 

੧੦ ੧੨੨੧ 

੩ ੧੯੫ 

੧੩ ੨੭੬ 

_੭ ੧੧੪੦ 
੩ ੪੯੭ 

੧੭ ੯੩ 

੧੪ ੮੧੨ 

ਨ (ਇੱ (ਇਤ 

੩ ੮੩੮ 

੧੦ ੧੨੧੧ 

੨ 9੪6 
੯ ੧੩੪ 

੧੭ ੧੦੯੯ 

੬ ੧੦੬ 

੧੩ ੭੧੬ 

੧੨ ੧੩੦੫ 

੧੨ ੧੧੯੪ 

੧ ੨੭੧ 

੧੧ ੧੦੧ 

੧ ੨੭੧ 

੧੩ ੧੩੦੭ 

੧੯ ੬੭੬ 

੧੫ ੧੩੨੨ 

੧੫ ੮੬੬ 

੬ ੧੦੦੫ 

੧੧ 2੧੦ 

੧੦ ੯੮੭ 

੧੯ ੫੨੩ 

੧੬ ੧੧੮੩ 

੧੨ ੧੦੯੭ 







ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ 

ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਾਇ ਭਗਤੀ 
ਪ੍ਰੋਮ ਪਿਰੰਮ ਨ ਬੇਧਿਓ 

ਪ੍ਰੌਮ ਪਿਰਮਲੁ ਤਨਿ ਲਾਵਣਾ ਇੰ 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ 
ਪਰਮ ਬੈਸਨੋ ਪ੍ਰਭ ' 
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ 

ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ਦੁਹਾਗਣੀ 
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ਨ ਮੋਹੁ ਬਿਆਪੈ 
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ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ 

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਊਪਜੈ 
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ 
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ 
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ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਹ ਪਵਿਤ੍ਹ 
ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਂਵਨ ਸਦਾ ਹੈ 
ਪਵਨਿ 'ਅਫਾਰ ਤੋਰ ਚਾਮਰੋ 
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ਕੇਦਾਰਾ ੫ ____ ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ੩ ੧੧੨੦ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਪਿਰ ਕਾਂ ਹੁਕਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ੪ ੫੬੮ 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੪ __ ਪ੍ਰਿਅ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ੮ ੫੨੭ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ___ ੭ _ ੫੬ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਪਿਰੁ ਅੰਤਰਿ ਸਮਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ _੧੮ ੫੮੩ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ 2 ੫੬ 

ਆਸਾ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਦੇਖਤ ਜੀਵਉ _੧੨ ੩੭੩ | ਆਸਾਂ ੩ ਪਿਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮੋਹੀਆ ੧੩ ੪੨੬ 

ਆਸਾ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਪੇਖੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ੧੨ ` ੩੭੨ | ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਚਲੈ ੧੨੬੫੧ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪, ੩ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚਲੈ 6 ਮੱ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਪਿਰ ਕਾ ਮਹਲੂ ਨ ਪਾਵਈ __੧੦ _ ੩੧ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੩ ਪਿਰ ਖੁਸੀਏ ਧਨ ਰਾਵੀਏ ੧੨ ੧੦੮੮ 

ਆਸਾ ੫ ਪਿਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ੧੦ ੪੫੫ 

ਕਾਨੜਾ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੋ ਮੋਰੋ ੧੫ ੧੩੦੬ 

ਆਸਾ!੫ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਰਾਗੂ ੧੩ ੩੭੩ 
ਆਸਾਂ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਿਲੂ ੫ ` ੪੬੨ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਪਿਰ ਘਰਿ ਸੋਹੈ ਨਾਰਿ ੧੩ ੬੮੯ 

ਮਾਰੂ੫ . ਪ੍ਰਿਅ ਪਰਦੇਸਿ ਨ ਜਾਹੁ ੧੭ ੧੦੭੨ | ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ._੧ ੧੧੦੮ 

ਸਵਯੇ ੫ ____ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਗ __੧੩ ੧੩੮੮ | ਤੁਖਾਰੀ ੧ ____ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ੧੩ ੧੧੦੮ 

ਆਸਾਂ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜਿ ਮਨਿ , ੯ ੩੮੯ | ਸਿਰੈਰਾਗੁ ਵਾਰ 8,੩ ਪਿਰੁ ਛੋਡਿਆ ਘਰਿ ਆਪਣਾ _ ੧੮ _ ੮੯ 

` ਤੁਖਾਰੀ ੧ ` ਪ੍ਰਿਅ ਬਾਝੁ ਦੂਹੇਲੀ ਕੋਇ ੫ ੧੧੦੭ | ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩ __ ਪਿਰੁ ਛੋਡਿਆ ਘਰਿ ਆਪਣੈ __੮ ੭੮੫ 
ਮਲਾਰ ੧ ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ੧੨ ੧੨੭੪ | ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਸੁਤੀ ੧੧ ੧੧੧੧ 

ਬਿਲਾਵਲ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖਿ ਲਾਗੋ ਜਉ ੫ ੮੨੨ | ਗਉਂੜੀ ੧ ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਜੀਉ ੪ ੨੪੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗਿ ਜਾਗੇ ਨਹ ਛਿਦੂ ` ੧੨ ੯੨੮ | ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਪਿਰਿ ਛੋਡੀ ਸੁਤੀ ਅਵਗਣਿ __ ੧੧ ੧੧੧੧ - 

ਕੇਦਾਰਾ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਦੇਖੈ _- ੪ ੧੧੧੯ | ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ ਪਿਰੁ ਫੈਲੁ ਛਬੀਲਾ ਛਡਿ ੧੩ ੯੫੯ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ __ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਮਾਤੀ _੭ ੫੪੪ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਪਿਰੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਕਿਸ ਨੌ ___੧੩ ੫੮੩ 
ਸਾਰਗ ੫ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਰੰਗਿ ਰਤੀ ਨਾਰੁਾਇਨ ੧੬ ੧੨੨੮ | ਗਉੜੀ ੫ ਪਿਰ ਦੋਸੂ,ਨਾਹੀ ਸੁਖਹ ੧੨ ੨੪੭ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ ___ ਪਿਰੀਏ ਤੂ ਜਾਣੂ ਮਹਿਜਾ ਸਾਉ _੧੧ ੧੦੯੫ | ਮਾਰੂ ੫ ਪਿਰੁ ਧਨਹਿ ਸੀਗਾਰਿ ੧੫ ੧੦੭੨ 
ਆਸਾ ੩ ਪਿਰੁ ਸੰਗਿ ਕਾਮਣਿ ੧ ੪੪੦ | ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਪਿਰੁ ਧਨ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ _੧੦ ੬੮੯ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਭਾਵੈ ਸਹਜਿ ੨ ੬੮੮ | ਮਲਾਰ ੧ ਪਿਰੁ ਨਜੀਕਿ ਨਾ ਬੂਝੈ ੧੪ ੧੨੭੪ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ `ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਮੂਠੜੀਏ ` 9 ੬੮੯ | ਆਸਾ ੩ ਪਿਰੁ ਨ ਜਾਣਨਿ ਆਪਣਾ ੫ ੪੨੮ 

ਸੂਹੀ ੩ ਪਿਰ ਸਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ __੫ _੭੫੪ | ਵਡਹੰਸੁ ੩ ̀ ਪਿਰੁ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸਦਾ _ . ੬ ੫੮੩ 

ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਪਿਰੁ ਸਚਾ ਮਿਲੈ ਆਏ ੧੫੮੩ | ਸੂਹੀ ੩ ਪਿਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ __੧੩ ੭7੧ 

ਆਸਾ ੩ ਪਿਰ ਸੇਤੀ ਅਨਦਿਨੁ ੭ ੪੨੮ | ਮਾਂਝ ੩ ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਗਾਰੁ ੧੬ ੧੨੭. 

ਮਾਰੂ੧ ` ਪਿਰ ਸੇਤੀ ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਰਾਏ ___੪ ੯੯੩ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ੨ ੫੬ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ੪ _ ੫੬ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਪਿਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ੧ _੩੮ 

ਸੂਹੀ ੩ ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ੧੬ ੭੫੫ | ਆਸਾਂ 8 ਪਿਰ ਬਾਝੜਿਅਹੁ ਮੇਰੇ ੩ ੪੫੨ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹਨਿ ਆਪਣਾ ੧੩ _ ੩੮ | ਮਾਰੂ ੧ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ੪ ੧੦੨੯ 

ਸੂਹੀ ਫਰੀਦ ____ ਪਿਰਹਿ ਬਿਹੂਨ ਕਤਹਿ ਸੁਖੁ __੧੩ ੭੯੪ | ਗਉੜੀ ੩ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ _, _ ੮ ੨੪੪ 
_ ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਭੀ ਮਿਲਹ __੪ ੫੮੩ | ਮਾਰੂ ੧ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ____ ੧ ੧੦੧੫ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਪਿਰਹੂ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਭੀ _____ ੭ ੫੮੩ | ਗਉੜੀ ੩ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ੯੨੪੪ 
ਮਾਰੂ ੩ ਪਿਰ ਕਾ ਸਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ੯ ੧੦੪੭ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ੩ _੫੬ 
ਮਾਝ ੩ _ ਪਿਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਰਹੈ _. ੧੩ _੧੨੯ ੍ ਮਲਾਰ ੧ ____ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ _____ ੬ ੧੨੭੩ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ _ ਪਿਰੁ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ੧ ੬੫੨ ਮਾਰੁ ੧ ਪਿਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ੧੯ ੧੦੧੪ 





_ ਪੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ ਪੁੰਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰਿ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪4 ਪੁਤੁ ਜਿਨੂਰਾ ਧੀਅ ਜਿੰਨੂਰੀ 
ਸਿਗੈਰਾਗੁ ੧ ਪੁਤਾ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀਐ 
ਵਡਹੰਸੂ ੧ ____ ਪੁਤ ਭਾਈ ਭਾਤੀਜੇ ਰੋਵਹਿ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪ ਪੁਤੀ ਭਾਤੀਈ ਜਾਵਾਈ 

ਮਾਰੂ ੫ ਪੁਤੂ ਹੇਤਿ ਨਾਰਾਇਣੂ ਕਹਿਓ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਪੁਤਰੀ ਕਉਲੁ ਨਾ ਪਾਲਿਓ 

ਗਉੜੀ ੫ ਪ੍ਰਤੂ ਕਲਤੂ ਉਰਝਿਓ 
ਬਸੰਤੁ ਰਵਿਦਾਸ ` ਪੁਤੁ ਕਲਤ੍ਰ ਕਾ ਕਰਹਿ 

ਗਉੜੀ ੫ ਪੁਤੂ ਕਲੜ ਕੁਟੰਬ 
ਗਉੜੀ ੫ ਪੁਤੁ ਕਲਤੂ ਗਿਰਸਤ ਕਾ 

ਆਸਾ ੫ ਪੁਤੁ ਕਲਤ੍ ਗ੍ਰਿਹ 
ਮਾਰੂ ੫ ਪੁਤਰ ਕਲਤ੍ਹ ਗ੍ਰਿਹ ਦੇਖਿ 
ਮਾਰੂ ੫ ਪੁੜਹ ਕਲਤੂ ਗ੍ਰਿਹ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ 
ਮਾਰੂ ੧ ਪੁਤ੍ਹ ਕਲਤ੍ਹ ਜਗਿ ਹੇਤੂ ਪਿਆਰਾ 

ਆਸਾ ੩ ਪੁੜਹ ਕਲਤਿ ਧਨਿ ਮਾਇਆ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ ਪੁਤੁ ਕਲਤੂ ਨ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ 
ਮਾਝ ੫ ਪੁੜਹ ਕਲਤ੍ਹ ਨ ਸੰਗਿ ਧਨਾ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਪੁਤੂ ਕਲਤੂ ਨਿਤ ਵੇਖੈ 
ਸਾਰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਪੁਤੁ ਕਲਤੂ ਨ ਵਿਸਰਹਿ 

`ਸਰੰਗ ਵਾਰ ੪ ਪੁਤ ਕਲਤੂ ਸੁ ਹੇਤ ਹੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਪੂਤ ਕਲਤੂ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਪੁਤ੍ਰਿ ਕਲਤ੍ਰਿ ਮੋਹਿ ਲਪਟਿਆ 
ਸੋਗਠਿ ੫ ਪੁਤੁ ਕਲਤ੍ਹ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਹ ਬਨਿਤਾ 

ਆਸਾ ੧ ਪੁਤੁ ਕਲਤੂ ਲਗਿ 
ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ _ ਪੁਤੁ ਕਲਤੂ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ਕਬੀਰ _ ਪੁਤ ਕਲਤੂ ਲਛਿਮੀ ਮਾਇਆ 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਵਿਚੇ ਗਤਿ 
ਆਸਾ ੫ ਪੁਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਧਿ ਕਰਿ 

ਭੈਰਉ ੩ ਪੁੜੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿਉ ਕਹਿਆ 
ਭੈਰਉ ੩ ਪੁਤੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿਉ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਪੁੜ੍ਹ ਮੌਤ ਧਨੁ ਕਿਛੂ ਨ.ਰਹਿਉ 
ਜੈਤਸਰੀ ੫ ਪੁਤੁ ਮਿਤ ਬਿਉਹਾਰ ਬਨਿਤਾ 
ਮਾਰੂ ੫ ਪੁਤੁ ਮਿਤੁ ਬਿਲਾਸ ਬਨਿਤਾ 

ਭੈਰਉ ੩ ਪੁਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਛੋਡਹੂ 
ਮਾਝਪ੫ . ਪੁਤੂਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤਿ ਸੁਹਾਗਣਿ 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੁਨਿ ਆਇਅਉ ਹਿੰਡੋਲੁ 

ਰਾਗਮਾਲਾ 

੧੮੧੪੩ 

੮ ੫੫੬ 

੧੭ ੮੫੩ 

੧੧੯੬ 

੧੦੧੭ 

੧੦੨੯ 

੮ ੩੬੩ 

੧੯ ੫੪2 

੧੬ ੧੩੩ 
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੧੩ ੬੬੧ | 

੧੪ ੩੭੪ | 
` ੬ ੧੧੫੪ 

੧੧ ੧੧੫੪ 

੪ ੮੨੫ 

੬ 2੦੫ 

੧੨ ੧੦੦੬ 

੪ ੧੧੩੩ 

੧੭) _€੯$ 

੭ ੧੪੩੦ 
੧੮ ੧੪੩੦ 

੯੯੯ 

੧ ੧੪੩੦ 

੧ ੧੪੩੦ 

੧੬ ੧੪੩੦ 

੧੧ ੧੪੩੦ 

੬ 

ਅ 

੧੦ 

੧੧ 

੧੪ 

੧੮ 

੧੩ 

ਦਲ! 

੧੬ 

੧੫ 

੧੩ 
ਘੱ 

੧੩ 

੩ 

ਦਿ 

੧੧ 

੧੦ 

੧੯ 

੧੦ 

੧੫ 

੧੨ 

੧੦ 

੧੯ 

੨੫ 

ਭਿ 0 ਅਘ ਮੋ 

੧੩੦੦ 

੨੪੩ 

੯੦੬ 

੨੬੫ 

੯੫੨ 

੧੪੧੧ 

੫੬ 

੪੦੧ 

੧੪੧੪ 

੯੨੭ 

੧੧੦੯ 

੭੧੮ 

9 

੧੦੫੦ 

੨੨੪ 

੫੦੫ 

੧੨੪੧ 

੭੯੩ 

੧੩੯ 

੧੦੪੦ 

੧੦੩੯ 

੪8੮ 

੨੮੪ 

੫੯੨ 

੯੭੫ 

੨੮ ਵੈ (ਤ ੮. 

੪੫੮ 

੧੧੯੯ 

੬੦7੭ 

੧੦੦੬ 

੨੪੭ 

੪੬੭ 

੮੭੯ 

੧੧੦੫ 



੧੧ 

ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ___ ੭ 
ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ _ ੧੦ 
ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰਾ __੧ 
ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੈ ਨਾਵਾਲਿ ੧ 
ਪੂਜਾ ਚਕਹ ਕਰਤ ਸੋਮਪਾਕਾ ੮ 
ਪੂਜਾ ਚਕ੍ਹ ਬਰਤ ਨੇਮ ੪ 
ਪੂਜਾਚਾਰ ਕਰਤ ਮੇਲੰਗਾ ੫ 
ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਾ __ ੧੯ 
ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਇਸਨਾਨ __ ੧੨ 
ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾਂ __ ੪ 
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ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵੈ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤਿ 

ੂਰੇਂ ਗੁਰ ਤੇ ਸਬਦਿ 
ਪਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਦਰੀ ਆਈ 
_.ਪੂਰੋ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੂ 

__ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਨਿਧਿ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ 

ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ 
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ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ _੩ ੬੧੭ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ੨ ੮੨੩ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਨਿਰਬਾਨ __੧੧ ੧੧੪੮ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ; 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ੧੪ ੧੧੯ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ _੪ ੧੦੮੬ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ __੫ ੮੯੨ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ੧੯੨੨੦ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ _੧੧ _੯੭੯ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ _੧੪ _੯੭੯ 
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਦਇਆਲ __੧੪ ੨੯੨ 
ਪੁਰਨ ਬਿਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ੧੯ ੧੦੦੫ 

ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਰਵਿਆ ਮਨ ਤਨ _ ੩ ੫੩੧ 
ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮਗਰੀ ੧੪ _੮੧੬ 
ਪਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸੂ ਪ੍ਰਾਣੀ ੭ ੧੦੮ 

ਪੂਰਨ ਭਏ ਨ ਕਾਮ ੧੬ ੭2੦7 
ਪੂਰਨ ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਬੇੜੇ. 61 
ਪੁਰਨ ਭਗਤੁ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ੩ ੬੧੧ 

ਪੁਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠਉਰ ੪ ੧੪੦੦ 

ਪੂਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਘਟ ਘਟ ___ ੧੯ ੧੨੩੬ 

੮੩੭ 

੧੦੯੦ 
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ਬਸੰਤੁ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਚੁ ਕਾਰ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ __ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਹੈ 
ਮਾਝ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਐ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪.੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਆ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ __ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ 8.੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ 
ਵਡਹੰਸੁ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ __ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ 
ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਹੁਰਿ ਨਾਮਿ 
ਬਸੰਤੁ ੩ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੩ ਪੂਰਾ ਭਾਗੂ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ 
ਮਾਰੂ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਕੋ ਇਹੁ ਰੰਗੁ 
ਮਾਰੂ ੩ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ 
ਮਾਰੂ ੩ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ 
ਆਸਾਂ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ 
ਮਾਰੂ ੩ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ 
ਮਾਰੂ ੩ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੈ 
ਮਾਰੂ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ 
ਬਿਲਾਵਲੂ ੩ __ਪੂੰਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ ___ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ 
ਸੂਹੀ ੫ ____ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ 
ਧਨਾਸਰੀ ੩ ___ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ 
ਮਾਝ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਨਿ ਸਬਦੁ 
ਗਉੜੀ ੩ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ 

ਗਉੜੀ ੫ ਪੂਰਾ ਮਾਰਗੁ ਪੂਰਾ ਇਸਨਾਨੂ 
ਸਾਰਗ ੫ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਠਾਕੁਰੁ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ ___ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬੜ੍ਹ ਮਹਿ 
ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤ੍ਹ ਮੈ 
ਸਾਰਗ ੫ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਠਾਕੁਰੂ ਸਭ ਥਾਈ 
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ਗਉੜੀ ਵਾਰ 8,੫ 

_ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੪ 
ਆਸਾ ੧ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ 

ਗਉੜੀੜ੩ _ 

ਆਸਾ ੧ 

ਪੇਖਤ ਸੂਨਤ ਸਭਨ ਕੈ ਸੰਗੇ 
ਪੇਖਤ ਹੀ ਪੂੰਨੀਤ ਹੋਇ 

ਪੇਖਤ ਚਾਖਤ ਕਹੀਅਤ 

ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਊਠਿ ਸਿਧਾਰਾ 

ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ 

ਪੇਖਤ ਲੀਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪ 

_ਪੇਖਿ ਦਇਆਲ ਅਨਦ ਸੁਖ 
`ਪੇਂਖਿ ਦਰਸਨੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ 

ਪੈਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਂਨਕੁ 
ਪੇਖਿ ਦਗਸਨੁ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੇ 

ਪੇਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੂਲ 
ਪੇਖਨ ਸੂਨਨ ਸੁਨਾਵਨੋ 

ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤ੍ਹ ਸੁਨਨ ਕਉ 
ਪੇਖਿ ਨਿਕਟ ਕਰਿ ਸੇਵਾ 

ਪੇਖੁ ਨਾਨਕ ਪਸਰੇ 
ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਸੋਭਾ _ 
ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾ ਦਰਸੁ 

` ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ 
ਪੇਖੈ ਪੇਖਨਹਾਰੁ ਦਇਆਲਾ 
ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਨੋ 

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਨੋ 

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸਾਉ ਸਾਜਨ 

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਮਨ ਮਹਿ ਹੈਰਾਨੇ 
ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਰੇ ਕੁਸੁੰਭ 

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਲੀਲਾ ਮਨਿ 

ਪੇਖੈ ਬਿੰਜਨ ਪਰੋਸਨਹਾਰੈ 

ਪੇਖੈ ਬੋਲੈ ਸੁਣੈ ਸਭੂ 
ਪੇਟੂ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜਿਉ 

ਪੇਡੂ ਮੁੰਢਾਹੂੰ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ̀  
ਪੇਡਿ ਲਗੀ ਹੈ ਜੀਅੜਾ 

ਪੇਵਕੜੈ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੁਹੇਲੀ 

ਪੇਕਵੜੈ ਗੁਣ ਸੰਮਲੈ 
ਪੇਵਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰਿ 
ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ 
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ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੁੰਕ' ਪੰਚ ਦੁਤ ਓਹ ਟਤ ਦੇ 

ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾਂ ੪ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਕਾਨੜਾਵਾਰ੪ 

ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ 

ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਸਰਿ ਹਾਂ 

ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਨਿਘਰਤੂ ਹੈ 
ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗੂ ਨਹੀ ਚਾਲੈ 
ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗੂ ਨਹੀ 

ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ 
ਪੰਖੀ ਚਲੇ ਦਿਸਾਵਰੀ 

ਪੰਖ ਤੁਟੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ 

ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਉਡਰਿ ਨਹੀ 

ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ 

ਪੰਖੀ ਬਿਰਖਿ ਸੁਹਾਵੜਾ 

ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਨਿ ਨ ਸਾਹ 
ਪੰਖੀ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿ 

ਪੰਚ ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ 

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ 

ਪੰਚ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕੁ 

ਪੰਚਾਕ੍ਰਿਸਨਵਾ ਭਾਗਿ ਗਏ 

੭ ੯੩੪ 

੧੬ ੧੦੩੩ 

੪ ੬੬ 

੧ _ ੬੬ 

੧੨ ੪੬੫ 

੧੩ ੧੧੬੦ 

੧੦ ੧੧੦੪ 

ਹੀਰ ਉਨ ੬ ੧੩੪੮ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ ੧੦ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ੧੩ 
ਮਾਰੂ ੧ ਪੰਚ ਚੋਰ ਚੰਚਲ ਚਿਤੁ ੧੩ 
ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪.੩ ਪੰਚ ਚੋਰ ਤਿਨਾ ਘਰੁ ਮੁਹਨਿ੍ 
ਬਸੰਤੁ ੪ ਪੰਚ ਚੋਰ ਮਿਲਿ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ _ ੬ 
ਗਉੜੀ ੫ ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਮਿਲਿ ਭਏ ੩ 
ਗਉੜੀ ੧ ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਸਿ ਕੀਜਹਿ ੧੬ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ___ ੧੭ 
ਗਉੜੀ ੫` ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ੧੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਦੇਉ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉਂ ਬਾਤ ਬਤਊਆਂ ੧੩ 
ਸਾਰਗ ੪ ਪੰਚ ਜਨਾ ਗੁਰਿ ਵਸਗਤਿ ੨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੂ 

ਆਸਾ ੫ ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਤਿ ੧੦ 

ਸਾਰਗ ੫ ਪੰਚਾ ਤੇ ਏਕੁ ਛੂਟਾ ੧੨ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ 2 
ਮਾਰੂ ੧ ਪੰਚ ਤਤੁ ਸੁੰਨਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ੭ 
ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਤਤੁ ਕੀ ਕਰਿ ਮਿਰਗਾਣੀ _ ੧੧ 

ਮਾਰੂ ੫ ਪੰਚ ਤਤੂ ਕਾ ਰਚਨੁ ਰਚਾਨਾਂ . ੧ 
ਸੂਹੀ 8 ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਰਿ ਤੁਧੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ __ ੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਰਿ ਪੁਤਰਾ ਕੀਨਾ __੧੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਅਹਿਨਿਸਿ __੧੬ 
ਮਾਰੂ ੧ ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਇਹੁ ਤਨੁ ੨ 

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਕਾਇਆ ੧੦ 
ਮਾਰੂ ੧ _ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਕਾਇਆ ___ ੧੦ 
ਭੈਰਊ ੧ ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਦੇਹੀ ੨ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਪੰਚ ਤਤੂ ਮਿਲਿ ਦਾਨੁ ੧੫ 
ਮਾਰੂ ੫ ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲਿ ਭਇਓ ੧੭ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਪੰਚ ਤਤ ਰਚਿ ਜੋਤਿ ੧੪ 
ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ _ ਪੰਚ ਤਤੁ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਹੁ __ ੧੭ 

ਆਸਾ ੧ ਪੰਚ ਤੀਨਿ ਨਵ ਚਾਰਿ ੨ 
ਆਸਾ ਕਬੀਰੁ ਪੰਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗੁ ੯ 

ਸਾਰਗ ੫ ਪੰਚ ਦਾਸ ਗੁਰਿ ਵਸਗਤਿ ੧੫ 
ਕੇਦਾਰਾ ੫ ਪੰਚ ਦਾਸ ਤੀਨਿ ਦੋਖੀ ' ੮ 
ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਂਸ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਂ ਮਹਿ - _ ੬ 

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ੪ _ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮਹਿ __ ੬ 

ਟੋਡੀ ੫ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰੁ ਅਹੰ ਰੋਗ ੨ 
ਸਾਰਗ ੫ ਪੰਚ ਦੋਖ ਛਿਦੂ ਇਆ ਤਨ __ ੯ 
ਭੈਰਉ ੩ ਪੰਚ ਦੂਤ ਓਹੁ ਵਸਗਤਿ ੬ 

ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੈ ਭੁਗੇ 

੭ 
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ਮਾਰੂ ੧ ਪੰਡਿਤੁ ਪੜਿ ਨ ਪਹੁਚਈ 
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ਗੋਂਡ ੫ ਬਕਤੋ ਕਰਤਾ ਬੂਝਤਾ ਕਰਤਾ 
ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ _ਬਕਤੈ ਬਕਿ ਸਬਦੁ ਸੁਨਾਇਆ 
ਆਸਾ ੧ ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ 

ਮਾਰੂ ੧ ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਖਿਮਾ ਧਨੂ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਬਕਿ ਬਕਿ ਵਾਦੁ ਚਲਾਇਆ 

ਸੂਹੀ ੪ ਬਕਰੀ ਸਿੰਘੁ ਇਕਤੈ' ਥਾਇ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਬਕਰੀ ਕਉ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਬਖਸ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਦੀਨੀ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਬਖਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੇਰਮੇਸਰਿ 

ਗਉੜੀ ੫ ਬਖਸੀਸ ਵਜਹੁ ਮਿਲਿ 

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ __ਬਖਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈ ਤੇਰੀ 
ਗਉੜੀ ੫ ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਜਗ 

ਸੋਰਠਿ ੫ _ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸਭਿ ਸਹੈ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਬਖਸਿ ਲੀਏ ਨਾਹੀ ਜਮ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ 

ਗਉੜੀ ੫ ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ 
ਆਸਾ ੫ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 

ਗਉੜੀ ੫ ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ 
ਗਉੜੀ ੩ ਬਗ ਜਿਉ ਲਾਇ ਬਹੈ 
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ਬਨ ਬਨੁ ਢੁਢਿ ੬੩- ਬੂਹਮ ਗਿਆਨ ਕੈ 



ਲੂਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ੯੬ ਰ ਹ ਬੀਚਾਰ ਬੀਚਾਰੇ ਰੇ ੪ ਰ੍ 
ਹ ਤੜ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਨ 



ਬੁਹਮਾ ਬੜਾ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਲ਼ਖ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾਸੂ ੧੬ ੩੩੧ 
ਮਲਾਰ ੪ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ੪ ੧੨੬੪ 
ਭੈਰਉ ੩ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ ਸੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ੧੯ ੧੧੨੭ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ _ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਮਹਣੁ ੪ ੫੧੨ 

ਬਿਲਾਵਲੂ ਵਾਰ 8,੩ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦਹਿ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ੧ ੮੫੦ 

ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪,੩ _ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤੂ _ ੧੫ ੬੪੯ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ੧੬ ੩੨੪ 
ਭੈਰਉ ੩ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ੧ ੧੧੨੮ 

_ ਵਡਹੁੰਸ ੩ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ੧੪ ੫੫੯ 

ਸੂਹੀ ੫ ' ਬ੍ਰਹਮੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਮਿਲਿਆ ੧੧ ੭9੯ 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ੪ ੫੩੪ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਹਾ ੧੧ ੮੨੨ 

- _ਕਲਿਆਨ ੫ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਹਾ ੧ ੧੩੨੨ 

`ਗਉੜੀ ੫ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ੩ ੨੮੭ 

` ਮਾਰੂ ੧ ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ਹੈ ੧ ੧੦੩੮ 
ਗਉੜੀ ੩ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲੁ ਵੇਦ ੧੭ ੨੩੦ | 
ਗੂਜਰੀ ੫ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਰੁ ਰੁਦੂ ਲੋਕ ੫ ੫੦੦ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ _ ਬ੍ਰਹਮੈ ਵਡਾ ਕਹਾਇ ਅੰਤੁ ੧੧ ੧੨੭੯ 
ਗਉੜੀ ੩- ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਪੜੈ ੮ ੨੩੧ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ - __ ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲੀ _ ੧੩ _ ੫੩ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਬਰਖਸਿ ਬਾਣੀ ਬੁਦਬੁਦਾ ੯ ੧੧੮੭ 
ਸਾਰਗ ੫ ਬਰਤ ਸੰਧਿ ਸੋਚ ਚਾਰ ੧੭ ੧੨੨੯ 
ਗੋਂਡ ੫. ਬਰਤਨ ਕਉ ਸਭੂ ਕਿਛੁ ____੧੫ ੮੬੨ 

ਗਉੜੀ ੫ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮਹਿ ___ ੫ ੨੧੬ 

ਮਾਰੂ ੫ ______ ਬੰਰਤ ਨੇਮ ਕਰਮ ਖਟ ਕੀਨੇ`_ _ ੫ ੧੦੦੩ | 
ਕਾਨੜਾ ੫ _' ਬਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥ ਸਹਿਤ ੫ ੧੩੦੫ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ __ _ ਬਰਤੀ ਬਰਤ ਰਹੈ ਨਿਹੱਕਾਮ __ ੧੦ _੮੪੦ 
ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ _ਬਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ __੧੪ ੮੭੪ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ੬ ੩੩੮ 
ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਬਰਧ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗੁ ੧੯ ੧੧੯੪ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ ___ਬਰਧੰਤਿ ਜਰੂਆ ਹਿਤ੍ਰੰਤ ੩ ੧੩੫੪ 
ਸਵਯੇ ੫ ਬਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ _ ੧੩ ੧੩੮੭ 
ਬਿਲਾਵਲੁ-੫ ਬਰਨ ਅਸ੍ਰਮ ਸਾਸਤ ੧੦ _ ੮੧੬ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਰਵਿਦਾਸ ਬਰਨ ਅਬਰਨ ਰੰਕੂ ਨਹੀ ੮ ੮੫੮ | 
ਭੈਰਉ ਰਵਿਦਾਸ __ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੈ ੮ ੧੧੬੭ 
ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ੫ _ ਬਰਨੂ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ੩ ੯੭੯ 

ਮਾਰੂ ੫ ਬਰਨੂ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਰਚਨਾ ੧੯ ੯੯੯ 

ਸੂਹੀ ੫ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ੧੦ ੭੪੬ 

ਬਰਨੁ ਜਾਤਿ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਨਾਹੀ 
'ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਉਸਤਤਿ 

ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਟੁਲੇਰੈ 
ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ 

ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਜੈਸਾ ਤੂ ਹੈ 
ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ 
ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਂਨਕ 

ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਬਹੁ ਗੁਨ 
ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਚਿਹਨੁ ਨ 

ਬਲਿਆ ਗੁਰ-ਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ 

ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ 
ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮਹਿ 

ਬਲੁ ਅਬਲੁ ਕਿਆ ਇਸ 
ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟੇ 
ਬਿਲਿਹਿ ਛਲਨ ਸਥਲ ਮਲਨ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤਿ ਕਉ 
ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਉ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸੁ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ 

`_ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ 

__ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ 
__ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ 
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੧੩੮੭ 

੭੮ 

੨੬੭ 
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੩੧੦ 

80੮ 
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੭੨੫ 
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_੯੩੭ 

੭੬੭ 

੭੫੩ 

੮੧੮ 

੧੨੦੬ 

੧੧੬੮ 

੬੮੮ 

੩੯੫ 

੫੩੦ 



ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ 

ਸਲੋਕ ੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 

ਮਲਾਰ ੧ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਸੋਰਠਿ ੫ 

ਭੈਰਉ ੫ 

ਸਾਰਗ ੫` 

ਸਵਈਏ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਮਾਰੂ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ 

ਤਿਲੰਗ ਨਾਮਦੇਉ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ _ 

ਭੈਰਉ ੫ 
ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ 
ਮਾਰੂਪ _ 

ਆਸਾ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਗੂਜਰੀ ੫ 
ਗਉੜੀ੧ 

ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ੬ 

ਬਲਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖਹੁ __ ੧੩ 
ਬਲਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਕਰਤੇ _੭ 
ਬਲਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ _੨ 
ਬਲਿ ਜਾਵਉ ਦਰਸਨ ਸਾਧੂ ਕੈ _੧੭ 
ਬਲਿ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ੧੨ 

ਬਲਿ ਤਿਸੁ ਬਾਪੈ ਜਿਨਿ ੮ 
ਬੁਲਤੋ ਜਲਤੋ ਤਉਕਿਆ ੧੫ 

ਬਲਦੀ ਅੰਦਰਿ ਤੇਲੁ ਦੁਬਿਧਾ _ ੧੦ 

ਬਲਦੀ ਜਲਿ ਨਿਵਰੈ ਕਿਰਪਾ _ ੧੩ 
ਬਲੁ ਧਨੁ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ ੭ 

ਬਲਨ ਬਰਤਨ ਕਉ ਸਨਬੰਧੁ ___੨ 

ਬਲਬੰਚ ਕਰੈ ਨ ਜਾਨੈ ੧੭ 

ਬਲਬੰਚ ਛਪਿ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ __੬ 

ਬਲ ਬੁਧਿ ਸਿਆਨਪ ੧੧ 

ਬੁਲ ਬੁਧਿ ਸੁਧਿ ਪਰਾਣ ੧੬ 

ਬਲ ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ੪ 

ਬੁਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਿਆਮ 9 

_ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਾਧ ਦਰਸਾਰੇ _੮ 
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ਹਉ ੧੬ 

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਤਾ ਕੇ ੭ 
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ __ ੧੪ 
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ੧੬ 

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ _੮ 
` ਬਲਿ ਬਲਿ ਜੇ ਬਿਸਨਤਨਾ ___ ੧੦ 
ਬਲਿ ਬਲਿ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ___੧੫ 
ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰਦੇਵ ___ ੧੧ 

_ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਚਰਣ _ ੯ 

ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ `_ ੧੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ___ ੯ 

ਗੂਜਰੀ ੫ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 

ਫੁਨਹੇ ੫ 

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ 

ਮਾਰੂ ੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

__ਬਲਵੰਤਿ ਬਿਆਪਿ ਰ੍ਹੀ ਚ, 
ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣਹ ੧7 

ਬਾਸਉ ਸੰਗਿ ਗੁਪਾਲ ੫ 

ਬਾਸਕ ਕੋਟਿ ਸੇਜ ੨ 
ਬਾਸੁਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਤੇ ੧੧ 

ਬਾਸੁਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਇ ੪ 

੧੪੨੯ 

੯੨੬ 

੬੧ 

੯੨੭ 

੮੨੩ 

੧੨੫੫ 

੪੭੬ 
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੧੧੮੯ 
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੧੦੧੭ 

੪੬0 
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੧੦੭੨ 
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53੪ 

੯੬੭ 

੪੯੯ 

੧੩੫੯ 

੧੩੬੨ 

੧੧੬੩ 

੧੦੮੨ 
੮੯੭ 

ਬਾਸਨੁ ਕਾਂਰੋ ਪਰਸੀਐ ੧੦ 
ਬਾਸਨ ਮਾਂਜਿ ਚਰਾਵਹਿ ੩ 
ਬਾਸਨ ਮੇਟਿ ਨਿਬਾਸਨ ਹੋਈਐ __੩ 
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ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਤੁ __੧੩ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਤੁ __੧੮ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਕਾਗਰ _੧੪ 
_ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕੰਤੁ ੧੬ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ੧੦ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ੧੮ 

੨੪੯ 

੮੪੬ 

੨੪੭ 

੪੬੦ 
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੫੭੮ 

੫੪੬ 

੫੭੮ 

੫੪੪ 

੫ 

੬੯੧ 

੫੪੫ 

੪੫੯ 

੫੪੫ । 

੪੬੧ 

90੫ 

੫੪੬ 

੮੪੬ 

੪੬੦ 

੫੪੪ 

੯੨੭ 

੪੫੯ 

੪੬੧ 

੧੩੧੨ 

29੮ 

੮੪੬ 

੪੫੩ 

੫੪੩ 

੬੨੮ 

੧੨੭੮ 

੧੩੫੯ 

ਇਨ 

੫੪੪ 

੭0੫ 

੨੪੭ 

੯੨੫ 

੨੪੮ 

ਬਿਨਵੀਤਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤ 

_ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ _੫ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ੧੬ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ੧੦ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰ ਦੇਇ ੧ 

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ __੧੧ 

`ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਿ _ ੧੬ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ __੧੯ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ _ ੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ __ ੪ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਾਇ ਸਹਸਾ _ ੮ 
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਾਧਸੰਗਮੁ ੩ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਰਿ ___੭ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਨਾਮੁ __੧੯ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਜਨ ਕੀ ੧੨ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ _ ੧੩ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰੁ _ ੧੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ___ ੧੩ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ੧ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ੧੧ 
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ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ੧੯ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ _ ੧੩ 

_ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਰਿ _ ੧੦ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ __ ੯ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ`__ ੧੦ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ _ ੧੯ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ੧੩ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ ੪ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧੂਰਿ ਸਾਧੂ __ ੧੪ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਰਿ ਕਿਰ . ੧੫ 

_ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ _ ੫ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ _ ੮ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ _੨ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ੧੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ੧੮ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਕਰਹੁ ੧੦ 

ਇਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮੁ ___ ੬ 

੨੪੯ 
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ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ __੫ ੯੨੯ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਿ __ ੯ ੯੨੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ __੧ ੯੨੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ - ੪ _੯੨੬ 
ਬਿਨਵੌਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਾਧ __ ੧੯ ੫੪੭ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਮ __੭ ੫੪੮ 
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਮ __ ੧੦ _ ੫੪੬ 

ਬਿਨਵੰੌਤਿ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਿ `_ ੧੦ ੮੪੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਈ ਨਿਰਮਲ ੧੬ ੮੪੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭੁਰਮਹਿ ੧੦ ੭੦੫ | 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਇਆ ___ ੧੬ ੯੨੯ | 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਛ __੧੫ ੫੪੪ | 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸ __੧੫ ੪੬੨ | 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ __੧੩ _ ੪੬੦ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ __ ੪ ੫੪੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ੧੩ ੧੩੧੨ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ _ ੪ ੯੨੫ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿ ੧੩ ੮੪੬ 

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸ੍ਰਧਰ ਯ੍੧ ਵਜ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਜਨ ਕੀ ੭ ੯੨੫ 

ਬਿਬੇਕ ਬੁਧੀ ਸੁਖਿ ਰੈਣਿ 
_ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ 
ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ 
ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰਿ 

੧੪_ ੪੫੯ 
_ ੨੪੮ 

੫੪੬ 

੧੬ ੫੪੩ 

੧੫ ੪੬੧ 

੧੫ ੧੯੭। 
੩ ੬੩੪ 

੫ ੧੧੯੨ 

੫ ੧੩੫੬ 

੭ ` ੩੩੮ 

'' ੯੬੧ 

? ੪੮੬ 

<<. 

੧੦ 2੧੧ 

੭ ੧੩੨੫ 

ਰ ੧੬ ੧੧੧੪ 

ਬਿੰਬ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਕਪਰੇ ੧੨੮੭੨ 

ਬਿਬਲੂ ਝਾਗਿ ਸਹਜਿ ੫ ੧੩੩੧ 

ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ _ ੮ _੯੯੦ 
ਬਿਰਹੈ ਬੇਧੀ ਸਚਿ ਵਸੀ _ ੮ ੬੩੭ 
ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ੧੩ ੧੩੭੯ 

ਬਿਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ੧੩ ੪੬੦ 

ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ __੧੪ ੩੧੯ . 

ਬਿਰਖ ਇਕ ਤਰੀਆ ੭ ੫੩੭ 

ਬਿਰਖੈ ਹੇਠਿ ਸਭਿ ਜੰਤ ੧੮ ੧੦੧੯ 
ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ __੧੩ ੨੬੮ 
ਬਿਰਖ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਨਸਤ _ ੧੪ ੧੦੦੬ 

ਬਿਰਖੁ ਜਮਿਓ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ ___ ੬ ੧੧੮੦ 
ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖਿ ਕੋ ੧੬ ੩੩੭ 

ਬਿਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮਹਿ __੧੭ ੧੧੬੦ 
ਬਿਰਾਜਿਤ ਰਾਮ ਕੋ ਪਰਤਾਪ __ ੧੪ ੧੨੨੩ 

ਬ੍ਰਿਥਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਗੋਬਿੰਦਹ ੬ ੧੩੫੬ 
ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ੩ ੨੬੯ 

ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ੩ ੯੬੨ 

ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ੪ ੪੧੧ 

ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ੭ ੩੯੩ 
'ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ੧੧ ੮੧੯ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ੨ ੭੯੩ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ੯ _ ੮੬ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ___ ੧੮ ੧੨੩ 
ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਬਾਜੀ _੬ ੪੧੨ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ___ ੧੯ _ ੬੯ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ਨਾ ੭ ੧੪੦ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਮਨਮੁਖਿ ੧੬ ੪੩੯ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ੪ _੩੬੯ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਦੂਜੈ ੧੫ ੩੬੨ 
ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਨਮੁ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ __ ੧੧ ੧੧੭੫ 

ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ __ ੪ ੨੬੯ 
ਬਿਰਥੀ ਭਗਤਿ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ___ ੧੮ ੧੨੭੭ 

ਬਿਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ _ ੧੩ ੮੯੬ 

ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀ. __੧੦ ੯੦੨ 
ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ___੧੩ ੧੪੨੬ 

` ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਊਪਰਿ ੧੯੨੬੬ 

ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਛੋਡਿ ਚਲਿਓ ੧ ੮੯੦ 
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ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਕਿਸ ਨੌ 

ਬੁਰਾ ਭੁਲਾ ਕਿਛੁ ਆਪਸ ਤੇ 

ਬੁਰਾ ਭੁਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ 

ਬੁਰਾ ਭੁਲਾ ਤਿਚਰੁ ਆਖਦਾ 

ਬੁਰਾ ਭਲਾਂ ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ 
ਬੂਰਾ ਭਲਾ ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ 
ਬੁਰਾ ਭੁਲਾ ਦੁਇ ਸਮਸਰਿ 

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਮਸਤਕਿ 
ਬੁਰਾ ਭੁਲਾ ਨਹੀ ਸੂਝੀ ਹੇ 

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣਈ 
ਬੁਰਾ ਭੁਲਾ ਨ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ 

ਬੂਝਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬੁਝੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ 

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਕਿਸ ਨੌ ਕਹੀਐ ੧੦ 
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: ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ 
ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ 

ਬੇਣੂ ਰਸਾਲ ਵਜਾਵੈ ਸੋਈ 
ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਉ ਤਰਕਨਿ 
ਬੇਦ ਸਾਸੁ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ 

ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਨ ਪੁਕਾਰਹਿ 
ਬੇ ਦਸ ਮਾਹ ਰੁਤੀ 

` ਬੇਦ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਕਥੈ ਸਾਸਤ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ 

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰਹਿ ਕਹ 

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹਿਹ ਨਿਰਾਰਾ 

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬੀ ਭੇਦੁ 

_ ਬੇਦ ਕੀ ਪੂਤ੍ਰੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ 
ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ 
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ਭਇਓ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੁਖ _੪ 
- ਭਇਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ _ ੧੭ 

ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਅਨਦ ਉਜੀਆਰਾ ੩ 
ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੂ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨ ੧੨ 
ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਸਰਬ ਉਜੀਆਰਾ _੯ 

ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਾ ੧੫ 
ਭਇਆ ਸਮਾਹੜਾ ਹਰਿ ੧੭ 

ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ _ ੬ 
ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ੬ 

ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ 2 

ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਰਿਦੈ ਉਲਾਸੁ __ ੭ 
ਭਇਆ ਭੇਦੁ ਭੂਪਤਿ ੨ 
ਭਇਆ ਮਨੂਰੁ ਕੰਚਨੁ ੬ 
ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ ੨ 

ਭੁਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਬ ਦਰਸਨੁ ੧੬ 

ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲੁ ਦੁਖ ੧੦ ੧੨੧੨ 

8੦੧ 
੬੩੦ 

੧੨੨੮ 

੪੦੩ 

੬੧੫ 

੬੪੨ 

੧੨੧੩ 

੧੦੦੦ 

੧੩੦੩ 

੬੭੧ 

੨੦੯ 

੧੨੧੨ 

੮੪੫ 

_ ੩੯੬ 
੧੨੧੧ 
੯੯੧ 

੮੨੩ 

੩੭੩ 

੧੨੩੭ 

੩੪੨ 

੯੯੦ 

੭੮੦ 

_੨੫੪ 

੧੦੭੨ 

੬੨੦ 

੨੧੬ 

੨੧੮ 

੧੦੭੮ 

੩੯੧ 

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ _੧੪ ੧੨੬੮ 
ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ _੧੭ ੬੧੮ 
ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ _੧ _੬੩੧ 
ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ _੧੨ ੬੧੮ 
ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ __ ੪ ੪੯੯ 
ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਅਨੰਦ ਰੂਪ __੧੬ ੫੩੨ 
ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਦੁਖ ੧੨ ੩੮੬ 
ਭੁਏ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੰਤ __ ੬ ੯੦੨ 

ਭਈ ਨਿਮਾਣੀ ਸਰਨਿ ਇਕ __ ੧੬ ੧੨੬੭ 

ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਉਠਿ ੨ ੩੩੪ 

ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ _੧੧ ੧੨੫੫ 

ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤੁ ਦਿਨ __ ੧੯ ੭੩੭ 

ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤਨ ਕੀ ੫ ੩੮੭ 

ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿਤੁ ਮਨ ੧੩ ੧੨੦੮ 
ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ੩ ੮੧੮ 

ਭੁਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ੧੯ ੨੮੭ 
ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ੧ ੩੭੮ 

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ੬੧੨ 

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਵਸਤੁ ਅਗੋਚਰ _੧੩ _ ੬੭੧ 

ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਪੇ ੧੯੮੦੫ 

ਭਈ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਮਿਟੀ ਬੁਰਾਈ __੧੬ ੮੨੬ 
ਭਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ੩ ੩੫੭ 

ਭੁਸੋ ਭਸੂ ਕਮਾਵਣੀ '੧ੋ੫ ੧੨੪੦ 

ਭੁਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ੧੯੨੮੫ 

ਭਸਮ ਚੜਾਇ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡੁ - _੧੦ ੯੦੩ 
ਭੁਸਮਾਂ ਭੂਤ ਹੋਆ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ _ ੬ ੭੧੪ 
ਭੁਸਮ ਲਗਾਇ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ੭ ੧੩੮੯ 

ਭੁਖਸਿ ਸਿਬਾਲੂ ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ _੯ ੯੯੦ 
ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਕਾ _ ੧੦ ੨੭੪ 
ਭਗਉਤੀ ਮੁਦ੍ਹਾ ਮਨੂ ਮੋਹਿਆ __ ੨ ੧੩੪੮ 

_ ਭਗਉਤੀ ਰਹਤ ਜੁਗਤਾ ੭ ੭੧ 
ਭਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ____੨ ੧੧੪੬ 

ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲਿਅਨੁ ੧੪ ੧੪੫ 

ਭਗਤ ਅਰਾਧਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ___ ੧੮ ੧੧੪੪ 

ਭੁਗਤ ਅਰਾਧਹਿ ਏਕ ਰੰਗਿ __ ੧੬ ੮੧੬ 

ਭੁਗਤ ਅਰਾਧਹਿ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ _ ੧੫ ੧੧੮੧ 

ਭਗਤਾ ਏਹੁ ਅਧਾਰੁ ਨ ੫੨੧ 



ਭਗਤ ਸੋਈਂ ਕੱਲ ਭਗਤਿ ਮਜਾਨਾ ਬ਼ਖਸਿਓਨੁ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਬਸੰਤੁ ੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸੂਹੀ ੫ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਮਾਰੂ ੩ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ਸੁੰਦਰ 

ਗਉੜੀ ੩ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ 

ਆਸਾਂ ੩ 

ਆਸਾ ੫ 

ਸੋਰਠਿ ੫ 

ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ੧੧ ੧੧੭੩ 

ਭੁਗਤ ਸੋਹਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ __੧੮ ੨੯੭ 
ਧਨਾਸਰੀ ੧ __ -ਭਗਤ-ਸੋਹਹਿ-ਦਰਵਾਰਿ- ੧੬ ੬੮੮੯ 

ਭਗਤ ਸੋਹਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ __੪ ੭੮੪ 
ਭੁਗਤ ਸੋਹਨਿ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ ੬ ੯੫੬ 

ਭੁਗਤ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗੋਸਟਿ ੧ ੮੯੪ 

ਭੁਗਤ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਰੇ ੯ ੧੦੫੬ 

ਭਗਤ ਸਚੇ ਦਰਿ ਸੋਹਦੇ ਅਨਦ _ ੨ _੨੧੮ 

ਭਗਤ ਸਹੈ ਦਰਿ ਸੋਹਦੇ ਸਚੈ __੧ ੫੧੩ 
ਭਗਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੋਈ ੯ ੯੨੩ 

ਭਗਤੀ ਸੀਧੇ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ੧੭ ੨੩੧ 
ਭਗਤ ਸੱਰਣਿ ਜੋ ਆਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀ __੭ ੯੧੫ 
ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨ੍ਹੀ ੧੬ ੪੨੯ 
ਭਗਤਾਂ ਸਰਨਿ ਪਰੁ ਹਾਂ ੯ ੪੧੦ 
ਭਗਤਿ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀਓ ੯ ੬੩੧ 

ਭਗਤਿ ਸਰੋਵਰੁ ਉਛਲੈ ੨ ੧੩੧੬ 
ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦਾ ੩ ੧੦੬੮ 

ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ੯ ੭੯੫ 

ਭਗਤਿ ਹੀਣੂ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ _ ੮ _੭੨੮ 
ਭੁਗਤਿਹੀਣੂ ਨਾਨਕੁ ਦਰਿ ਦੇਖਹੁ ੧੦ ੧੨੫੫ 

ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਅਵਤਾਰੁ ੧੮ ੩੩੮ 
ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ੩ ੧੦੪੨ 

ਭੁਗਤ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ੧੯ ੪੧੫. 

ਭਗਤਿ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸਾ __੩ ੬੫੯ | 
ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਨਰਸਿੰਘ ਭੇਵ __੧੩ ੧੧੯੪ 

ਭਗਤ ਹੇਤਿ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਖਸੁ _੧੩ ੧੧੦੫ 

ਭਗਤਹ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ ਨੈਨ ___ ੧੬ ੧੨੦੬ 
_ਭੁਗਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸਭਨੀ ਲੋਈ __੧੩ ੧੧੪੧ 

ਭੁਗਤਾ ਕਉ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ਹੈ _.੧੩' ੧੨੩੯ 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ___ ੧੧ ੧੦੦੫ 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਦਾ ___੩ ੧੧੫੫ 

ਭਗਤਾ ਕਾ ਸਹਾਈ “ ' ੬ ੩੯੮ 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਹਿ ਆਪਿ _੧੦ ੬੦੧ 
ਭੁਗਤਾ ਕਾ ਹਰਿ ਅੰਗੀਕਾਰੁ __੧੯ ੫੪੮ 

ਭੁਗਤਾ ਕਾਂ ਸਾਰੁ ਕਾਰਜੁ ਹਰਿ _ ੧੨ ੬੦੦ 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ __ ੧੪ ੧੦੨੪ 

ਭੁਗਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਚਾ 

ਭਗਤੁ ਸੋਈ ਕਲਿ ਮਹਿ ਦਿ. €6ਇ 

੨ ੭੬੯ 

ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸਚੀ 

`_ ਭੁਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ 

ਭੁਗਤਾ ਕੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ਏਕੋ 

__ ਭੁਗਤਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ 

ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੰਧੁ 

ਭੁਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਗਰਕੁ 
ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਰਕੂ 
ਭੁਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰਾਂਜ ਤੇ 

ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਹਿ ਤੂ 
_ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੂ ਤੂ 
ਭਗਤਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਿ 

ਭੁਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲ 

ਭੁਗੁਤਾ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣੁ 
ਭੁਗਤਾਂ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ 

ਭਗਤਿ ਕਰਊ ਹਰਿ ਕੈ ਗੁਨ _ 

_ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਨਿ 

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਗ ਲਾਗਉ 

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ 

ਭੁਗਤਿ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ 
ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਦ ਵੇਖੈ ਹਜੂਰਿ 
ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਕੇ 
ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜਨ ਦੇਖਿ 
ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਹੈ ਕੇਰੀ 

ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮਰਜੀਵੜੇ 
ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ 

ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਕਰਾਇਹਿ 
` ਤਟਤਿ ਕਰਿ ਹਿਤ ਲਾਇ 
ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਜਨੁ ਵਡਿਆਈ 

ਭਗਤਿ ਕਰਤ ਨਾਮਾ __ 

ਭਗਤਿ ਕਰਤ ਮੇਰੇ ਤਾਲ _ 
ਭੁਗਤ ਕਰਨਿ ਹਰਿ ਚਾਕਰੀ 

ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਰਾਚਉ _ 
ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਵਿਚਹੂ ਆਪੁ 
ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ 

੧੨ ੭੬੮ - 

੧੮ ੯੧੮ 
_੧੯ ੪੨੯ 
੧੭ ੭੪੬. 
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੧੫ ੬੩੭ 
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੧੬ ੪੮੫ 
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੧੨੨੮੯ 

੧੨ ੧੧੭੩ 
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ਭੁਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ 

ਭੁਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ _ 

ਭਗਤੁ ਗਿਆਨੀ ਤਪਾ ਜਿਸੁ ___ 8 
ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੋਉ ਜੈਤਵਾਰੁ ਉ 

ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਮਤਿ _ ੧੭ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੰਉ ਆਪਿ ਤੁਠਾ __੬ 

ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕਉਂ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ _੧੦ 

` ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦਾ ਨਿਵ __੬ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ _ ੭ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਰਧਾ ੧੬ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਹਰਿ ___੨ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ _ ੩ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ _ ੧੯ 
ਭੁਗਤ ਜਨਾਂ ਕਉ ਦੇਹੂਰਾ ੧੧ 
ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ __ ੧੬ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ੮ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸਾਸ __ ੧੦ 

ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੁਆਮੀ _੧੩ 
ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਪ __ ੧੧ 
ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖੈ _੯ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਰਿ ਰਖਵਾਰੇ __ ੫ 

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ___੮ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪੈਜ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ੧੧ 
ਭੁਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਂਖੈ __ ੧੦ 
ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ____ ੧੦ 

ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮ੍ਰਾਨ ੧੧ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ _ ੧ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨਿ ੧੪ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ੮ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਹਾਮ ; ੧੩ 
ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾਂ ਗੇਖਾ _/ _ ੯ 
ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾਂ __ ੩ 

ਭੁਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ੧੭ 

ਭੁਗ਼ਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ੧੦. 
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ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ 

ਭਾਈ ਰੇ ਸਦਾ ਰਹਹੁ 

ਭਾਈ ਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਗੁਰ 

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ̀  

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਹਜੁ 
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ਭਾਣੇ ਵਹਿ ਵਡ 

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਪਤਿ __੭ _ ੨੯ 
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ __੭ _ ੩੦ 

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ੧ _੩੩ 
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਰਹਾਉ ੧੪ _ ੩੦ 

ਭਾਈ ਰੇ ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ੪ _ ੨੯੬ 

ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਥਿ ੧੮ ੬੨ 

ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ _੧੫ _ ੬੬ 

ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ੬ ੩੨ 

ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ __ ੧੬ _ ੬੪ 

ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ੧੧ _ ੬੩ 

ਭਾਈ ਰੇ ਮੋ ਕਉ ਕੋਈ ੭ ੪੯੪ 

ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ___੧੯ _ ੪੬ 
ਭਾਈ ਰੇ ਮੈ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ੧੯੪੧ 
ਭਾਈ ਰੇ ਮਿਲਿ ਸਜਣ ਹਰਿ _ ੧੧ ੪੧ 
ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਨਿਰਮਲ __੭ _ ੫੭ 
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਚਿਤੁ ੧੯ ੨੨ 

ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ੯ ੫੦੪ 

ਭਾਈ ਵੇਖਹੁ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ੧੪ ੩੦੯ 

ਭਾਹਿ ਨ ਜਾਲੈ ਜਲਿ ਨਹੀ __੧੩ _੩੭੫ 

ਭਾਹਿ ਬਲਦੀ ਵਿਝਵੀ ੮ ` ੧੯ 

ਭਾਹਿ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝਿ ਗਈ ੧ ੭੧੦ 

ਭਾਖਿ ਲੇ ਪੰਚੈ ਹੋਇ ੧੦ ੧੧੫੮ 
ਭਾਗ ਉਦਮਿ ਲਬਧ੍ਰੰ ਮਾਇਆ _ ੧੬ ੧੩੫੬ 
ਭਾਗ ਸੁਲਪਣਾ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ੭ ੮੪੬ 

ਭਾਗੂ ਹੋਆ ਗੁਰਿ ਸੰਤੁ ੨ ੯੭ 

ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਖਿ ਨਹੀ ੧੬ ੮੮੦ 

ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ੧੬ ੯੫ 
ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ੧੪ _੩੬੬ 

ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ _ ੧੦ _ ੯੫ 

ਭਾਗਿ ਗਏ ਪੰਚ ਦੂਤ ੧੦ ੩੯੪ 

ਭਗਨੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਹੈ ੧੯ ੩੯੬ 
ਭਾਗਠਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੜੈ ਨਿਤ ਪੋਥੀ _ ੨ _੮੮੮ 
ਭਾਗਠੜੇ ਹਰਿ ਸੰਤ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ੧ ੭੪੯ 
ਭਾਗੂ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਜਾਗਿਆ ੬ ੧੨੫੧ 
ਭਾਗ ਬਡੇ ਤੈ ਪਾਇਓ ੧੨ ੧੩੭੩ - 
ਭਾਗੂ ਮਸਤਕਿ ਹੋਇ ਜਿਸ ਕੈ _ ੧੦ ੫੪੨ 

੯੨ ਭਾਠੀ ਗਗਨੁ ਸਿੰਝਿਆ ੧੬ 

੩੧ ਭਾਠੀ ਭੁਲਨੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ 
ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੋਹਾਗਣਿ 

ਭਾਂਡਾ ਆਣਗੁ ਰਾਸਿ 
ਭਾਂਡਾ ਅਤਿ ਮਲੀਣੁ 

ਭਾਂਡਾ ਹਛਾ ਸੋਇ ਜੋ 

ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ _ 
ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕਉਣੁ ਜਿ 

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ 
ਭਾਡੇ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤੁ _ 
ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ 

ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੌਗੂਲਾ 

ਭਾਣੈ ਹੀ ਜਿਸੁ ਭਗਤੀ ਲਾਏ 

ਭਾਣੈ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ 
ਭਾਣੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ 

ਭਾਣੇ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਦਾਤਿ ਨਾਹੀ 
ਭਾਣੈ ਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ 
ਭਾਣੈ ਤਖਤਿ ਵਡਾਈਆ 

ਭਾਣੈ ਥਲ ਸਿਰਿ ਸਰੂ 
ਭਾਣੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭੋਗੀਐ 
ਭਾਣਾ ਨ ਮੰਨੇ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ 

ਭਾਣੈ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਉਤਾਰੇ 
ਭਾਣੈ ਨੋ ਲੋਚੈ ਬਹੁਤੇਰੀ _ 

ਭਾਣੈ ਬਖਸੇ ਪੂਰਾ ਧਣੀ 
ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਭਾਣੇ ਦੇਇ 

ਭਾਣੈ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਦਾ 
ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ 

ਭਾਣੈ ਭਵਜਲੁ ਲੈਘੀਐ 
ਭਾਣੈ ਮਿਟੀ ਸਾਜਿ ਕੈ 
ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ 
ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 

` ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਕੋ ਵਿਰਲਾ 
ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ 
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ਭਾਤੁ ਪੀਹਤਿ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ੮ ੪੭੯ 

ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ _੨ _ ੮੯੮ 

ਭਾਦਉ ਭਰਮਿ ਭੂਲੀ 
ਭਾਦੁਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀਆ 

ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ 

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮਹਿ ਚੰਦਨੁ 

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੁਦਗਰੁ 

_ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮਾਲਣਿ 
ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੇਵਾ ਹੋਵੈ 

ਭਾਰੇ ਢਹਤੇ ਢਹਿ ਪਏ 

ਭਾਰੋ ਤੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ 

ਭਾਲਿ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਣੁ ਨ - 

ਭਾਲਿ ਲਹਨਿ ਸਹੂ ਆਪਣਾ 

ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ 

ਭਾਵੈ ਖਸਮ ਤ ਉਆ 
ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਭਾਵੈ ਮੰਦਾ 

ਭਾਵੈ ਜੀਵਉ ਕੈ ਮਰਉ 
_ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਇ 

ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ 
` ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ 
ਭਾਵਨੁ ਤਿਆਗਿਓ ਰੀ 

ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰੁ 

ਭਾੜੀ ਕਉ ਓਹੁ ਭਾੜਾ 

ਭਿਸਤੁ ਨਜੀਕਿ ਰਾਖੁ 

ਭਿਸਤੁ ਪੀਰ ਲਫਜ ਕਮਾਇ 
ਭਿਖਿਆ ਸਹਜ ਵੀਚਾਰੀ ਖਾਇ _ 

ਭਿਖਿਆ ਨਾਮਿ ਰਜੇ ਸੰਤੋਖੀ 

ਭਿਖਿਆ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ 

ਭਿਖਿਆ ਭੋਜਨੁ ਕਰੈ ਸੰਤਾਪੁ 

ਭਿਜਉ ਸਿਜਉ ਕੰਬਲੀ 
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਇ ਭਾਵ 

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ 
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰਿ . 
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ਭਿੰਨੀ ਰੈਣਿ ਚਮਕਿਆ ਵੁਠਾ 

ਭਿੰਨੀ ਰੈਣਿ ਜਿਨ੍ਹਾ ਮਨਿ 
ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਨਿ 
ਭਿੰਨੜੀ ਰੈਣਿ ਭਲੀ ਦਿਨਸ 

ਕ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗੁ ਕੁੱਚਰੁ 
੍ਰਿਤਿਆ ਪ੍ਰਿਅ ਬਸ੍ਹਾਮ 

ਭੀ ਉਠਿ ਰਚਿਓਨੁ ਵਾਦੁ 
ਭੀ ਸੋ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਨਿ 
ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ 

ਭੀ ਸੋ ਫੋਗੂ ਸਮਾਲੀਐ 
ਭੀ ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਸਾਚਾ 

ਭੀ ਕਰਤਾਰਹੁ ਡਰਣਾਂ 

ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ 

ਭੀ ਤੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ 
ਭੀ ਤੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ 
ਭੀ ਤੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ 
ਭੀ ਤੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ 
ਭੀ ਤੂਹੈ. ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ 
ਭੀਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਨਾਸਪਤਿ 

ਭੀਤਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਈ ਜਨੁ 

ਭੀਤਰਿ ਏਕੁ ਅਨੇਕ 
ਭੀਤਰਿ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ 

ਭੀਤਰਿ ਕੋਟ ਗੁਫਾ 

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ 

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਛੈ 
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ 

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ 

ਭੀਤਰਿ ਚੋਰੁ ਬਹਾਲਿਆ 
ਭੀਤਰਿ ਪੰਚ ਗੁਪਤ 
ਭੀੜਹੁ ਮੋਕਲਾਈ ਕੀਤੀਅਨੁ 

ਭੁਇਅੰਗਮ ਭ੍ਰੰਗ ਮਾਇਆ 

ਭੁਖਿਆ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਜਾਂ _ 
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ਭਖਿਆ ਦੇਇ ਨ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੨ 

ਜਪੁ 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੧ 
ਮਾਝ ੫ 

ਜਪੁ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੯ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ 

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸਲੋਕ ੩ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੩ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸੋਰਠਿ ੫ - 

ਧਨਾਸਰੀ ੧ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਗਉੜੀ ੪ 

ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ 

ਭੈਉਂ੧ _ 
ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਆਸਾਪ੫ _ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਸਾਰਗ ੫ 

ਗੋਂਡ ਰਵਿਦਾਸ 

ਸਿਰਰਾਗੁ ੧ 

ਗੂਜਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ 
ਸਾਰਗ ੧ 

ਜੈਤਸਰੀ ੯ _ 

_ ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8, ੧ _ਭੁਖਿਆ ਦੇਇ ਨ ਮਰਦਿਆ 
ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੇ 
ਭੂਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ 

ਭੂਖ ਤਿਖ ਤਿਸੁ ਨ ਵਿਆਪਈ 

ਭੂਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ 

ਭੁਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਧਾਵੈ 
ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ 

ਭੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ 
ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਾਰਨੁ 
ਭੂਜਾ ਗਹਿ ਕਾਢਿ ਲੀਓ 

ਭੂਜਾ ਬਾਂਧਿ ਭਿਲਾ ਕਰਿ ਡਾਰਿਓ 

ਭੂਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ 
ਭੁਲਿਆਂ ਆਪਿ ਸਮਝਾਇਸੀ 
ਭੁਲਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਇਸੀ 
ਭੁਲਿਆ ਚੁਕਿ ਗਇਆ ਤਪ 
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ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੪ __ ਮਕਰ ਪ੍ਰਾਗਿ ਦਾਨੂ ਬਹੁ ਕੀਆ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ __ ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ 
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ਰਮਕਲੀ ਵਾਰ ੩, ੧ ਮਨੂਆ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਈ 
ਆਸਾ ੪ ਮਨਿ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ 
ਧਨਾਸਰੀ ੩ ਮਨੂ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਈ 

ਗਉੜੀ ੩ ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਮਨੁ ਅਸਮਝੁ ਸਾਧਸੰਗਿ 

ਆਸਾਂ ੩ ਮਨਂ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ 
ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ' ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ 
ਬਸੰਤੁ ੫ ਮਨੂੰ ਆਘਾਨਾ ਹਰਿ ਗਸਹਿ 
ਕਾਨੜਾ ੪ ਮਨੂਆ ਚਲੈ ਚਲੈ ਬਹੂ ਬਹੁ 
ਗਉੜੀ ੫ ਮਨੂਆ ਜੀਤੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ 
ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ ਆਨ ਪਹਰੁ ਤਾ ਕਾ ਜਸੂ  . 
ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਚੀਤਿ 

੭ 
੯ 

੧ 

੧੨ 

੧੯ 
ਛ- 

੧੧ 

੧੩ 

੧੯ 

੧੩ 

`_੧੬ 
` ੬ 

੧੫ 

੧੯ 

੧੦ 

੭ 

੧੪੦੪ 

੧੪੦੪੬ 

੫੨੪ 

੬੯੫ 

੬੩੨ 

੫੩੬ 

੧੧੭੯ 

੬੯੮ 

੩੫੯ 

੯੮੦ 

੧੧੩੫ 

੧੦੮੨ 

੯੪ 

੧੧੩੭ 

੪੫੭ 

(੬ 

੧੨੫੨ 

੧੨੧੩ 

੨੧੪ 

੨੬੪ 

੧੨੧ 

੧੧੯੨ 

੯੭੪ 

੯੦੮ 

੩੬੮ 

੯੫੫ 

੪੫੨ 

੬੬੫ 

੧੫੯ 

੮੯੦ 

_੪੩੪ 

੧੯੮ 

੧੧੮੧ 

੧੨੯੪ 

੨੫੬ 

੨੬੯ 

੨੭੦ 

੧੧੮੭ 



ਮਨੂਆਂ ਡੋਲੈ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੈ 
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ਮਨਿ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਵਕ 

ਮਨੁ ਇਕਤੂ ਘਰਿ ਆਣੈ 

੫ 

੪ 

ਮੇ 

੫ 

੧ 

੧੫ 

੧੦੧੩ 

੧੦੨੮ 

੯੦੬ 

੧੪੨੪ 

੧੩੧੭ 

੩੦੧ 

੨੯੫ 

੨੯੨ 

੩੨੯ 

੫੬੫ 

੧੧੦੬ 

੧੭੫ 
੧੨੪੬ 

`੧੪੧੧ 
੧੨੫੬ 

੪੬੪ 

੪੭੧ 

੧੧੯੦ 

੧੨੨੯ 

੧੨੧ 

੧੦੧੩ 

੬੯ 

ਰ ੯੮੫ 

੧੨੪੯ 

੪੫੯ 

੩੮੭ 

੬੩੪ 

੨੭੨ 

੨੬੬ 

੨੩੮ 

੧੨੩੩ 

੨੦੪ 

੧੦੯੮ 

੧੨੬੬ 

੧੪੧੮ 

੧੫੬ 

੧੦੬ 

੪੪੩ 

ਆਸਾਂ ੧ ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਮੂੜ _ 
ਆਸਾ ੧ ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ 

ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਮਨ ਇਛਿਅੜਾਂ ਫਲੁ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ 

ਸੂਹੀ ੫ ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ' 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਮਨ ਇਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਮਨ ਇਛਾਂ ਦਾਨ ਕਰਣੰ . 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ 

ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ ਇਛੇਂ ਨਾਨਕ ਫਲ 

ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਮਨ ਇਛ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭੂ 

ਆਸਾ ੫ ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭੁ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਈ 

ਸਾਰਗ ੪ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਸਭੈ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਮਨ ਇਛੇ ਫੁਲ ਭੂੰਚਿ ਤੂ 

ਆਸਾਂ ੧ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝਿ ਮਰੈ 

ਗਉੜੀ ੩ ਮਨ ਸਿਉਂ ਮਨੁ ਮਿਲਾਇ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ 

ਆਸਾ ੩ ਮਨ ਸਿਆਣਪ ਛੋਡੀਐ 

ਗਉੜੀ ੫ ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ 

ਆਸਾ ੫ _ ਮਨਸਾਂ ਏਕ ਮਾਨਿ ਹਾਂ 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਮਨਿ ਸਾਂਈ ਮੁਖਿ ਉਚਰਾਂ 

ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੂ 

ਆਸਾ ੫ ਮਨ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਹਾਂ ___ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੪ ਮਨੁ ਸੁਕਾ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ੪8੧ ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜਿ ਭਰੀ 

ਆਸਾਂ ੫ ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭੁ 

ਸਵਈਏ ੪ ਬਲੁ _ਮਨਸਾਂ ਕਰਿ ਸਿਮਰੰਤ ਤੱਝੈ 

ਗਉੜੀ ੫ ___ ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ਮਨ ਸਗਲ ਸਿਆਨੱਪੈ ਰਹੀ 

ਆਸਾਂ ੫ ਮਨ ਸਗਲ ਕਉ ਹੋਂ 

ਮਾਝ ੩ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ __ ਮਨੁ ਸਰ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ __ ਮਨਿ ਸਾਚਾਂ ਮੁਖਿ ਸਾਚਉ 
ਗਉਂੜੀ ੫ “ਮਨਿ'ਸਾਚਾਂ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸੋਇ 

ਗਉੜੀ ੩ ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਰਾਤੇ` ਹਰਿ 

ਆਸਾਂ ੩ ਮਨਿ ਸੰਤਿ ਆਈ ਵਜੀ 

ਆਸਾਂ ੫ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ 

ਸੂਹੀ ੫ ਮਨਿ ਸਾਤਿ ਆਈ ਵਜੀ 



ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ 

ਮਨਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ 

ਮਨਹਠਿ ਤਰਫ ਨ ਜਿਪਈ 
ਮਨਹਨ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ __ 
ਮਨਹਠਿ ਭੇਖ ਕਰਿ ਭੁਰਮਦੇ 

ਮਨਹਠਿ ਮਤੀ ਬੂਡੀਐ 
ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੂ ਮਾਨਿਆ 

ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੂ ਮਿਲਿਆ 

ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਸੁ 

ਮਨਹਿ ਨਿਧਾਨੁ ਲਹੁ ਹਾਂ 
ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ 

ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਝਗੜਾ ਮਨ 

ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪੇਖਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ 
ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੂ ਭਇਓ 

ਮਨਹਿ ਬਿਆਪਤ ਅਨਿਕ 

ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ 

੧੮ 22 

੧੧ _ ੬੨ 

੧੭ ੫੯੩ 

੩ ੨੦ 

ਨਕ ਪਟ 

੪ ੧੨੫੯ 

੧੫ ੯੭੩ 

ਤੋ ੪੧੮ 

੧੫ ੭੫੨ 

੧੩ _ ੮7 

੧੨੯੯ 

8 ੧੩੮੨ 

੧੨੭੫੯ 

੪ ੩੪੨ 

੮੭ 



ਮਨ ਗੰ ਮਨ 

ਮਨਹਿ ਮਾਰਿ ਕਵਨ ੧ 

ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਅੰਤਿ ੧੮ 

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕਰੇ __ ੧੧ 

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ੫ 

ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ _ 2੭ 

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਾਉ ਗੁਰੁ ਕਰੇ _ ੪ 

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਗਾ ਚਾਉ __ ੩ 

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ੬ 
ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੀਆਂ ਤਨੁ ਸਕੂ ____ ੧੫ 

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ _ ੧੫ 
_ ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ੧੮ 

ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ੭ 

ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਿ ਸਦਹੂੰ __੫ 

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ੪ 
ਮਨ ਹਰਿ ਜਪਿ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ _ ੧੯ 
ਮਨਿ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ੧੩ 
ਮਨ ਹਰਿ ਰਸ ਘੁਟੀਐ ੧੨ 
ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੌਗਿ ਗਾਤਾ ੧੩ 

ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇਗੋ __੩ 

ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ੧੦ 

ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਜਨਮਿ _ ੧੨ 
ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ _ ੧੦ 

ਮਨ ਕਉਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸੁ ੧੧ 

_ ਮਨ ਕਉ ਹੋਇ ਸੰਤੋਖੁ ੧੩ 
ਮਨ ਕਉ ਹੋਇ ਸੰਤੋਖੁ __ ੭ 
ਮਨ ਕਿਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਹਿਗਾ ੯ 

ਮਨ ਕਉ ਮਾਰਿ ੧ 

ਮਨ ਕਉ ਵਿਆਪੈ ੩ 
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ___੧੬ 
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾਂ ਪੂਰੀਆ ੪ 
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ___ ੧੧ 
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ੧ 
ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਤਾਂ ਹਉਂ ਕਿਆ _ ੩. 

ਮਨ ਕੀਆ ਖੁਸੀਆ ਕੀਚਹਿ ੯ 
ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ `__ ੧੮ 
ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪਿ ਨ ਬੂਝਹੂ __ ੩ 
ਮਨ ਕੇ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ੧੮ 

੩੨੯ 

੧੧੭੭ 

੮੨ 

੧੩੧੪ 

੮੧ 

887 

, ੯੨ 

੪8੪7 

੧੩੩੭ 

੨੬੮ 

੨੬੫ 

੧੧੮੮ 

੫੨੯ 

੪੪੧. 

੬੦੨ 

੪੪੫ 

੮੩੮ 

੯੫ 

੧੩੧੦ 

੧੭੫ 

੯੦੫ 

੫੯੫ 

੪੯੯ | 

੫੧੯ 

੫੧੯ 

੩੭੫ 

੩੨੯ 

੧੧੪੯ 

੩੪ 

੪੬ 

੯੫੮ 

੯੫੯ 

੮੨੩ 

੧੩੨੭ 

੮੩੨ 

੧੧੦੩ 

੧੨੮੮ 

ਮਨ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਮਾਇਆ 

ਮਨ ਕਾ ਇਸਟੁ ਗੁਰ ਸੰਗਿ 

ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰਾ 

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੂ 

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ 
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ 

ਮਨ ਕਾਂ ਸੁਭਾਉ ਸਭੂ 
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ 

ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ 

ਮਨ ਕਹ ਅਹੌਕਾਰਿ ਅਫਾਰਾ 

ਮਨ ਕਹਾ ਬਿਸਾਰਿਓ 
ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ 

ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਭਾਈਐ 

ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ 

ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲੂ ___ 
ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ 

ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿ 

ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਕਾਇਆ 

ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨੁ 

_ ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨਪਤਿ 

ਮਨ ਕੀ ਜੂਠੀ ਜੂਨੁ ਕਮਾਵੈ 
ਮਨ ਕਾਂ ਝੂਠਾ ਝੂਠੁ ਕਮਾਵੈ 
ਮਨ ਕੂਟੈ ਤਉ ਜਮ ਤੇ 
ਮਨ ਕਨੋਰੁ ਅਜਹੂ ਨ ਪਤੀਨਾ 

ਮਨੁ ਕਠੋਰੁ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਤੂੰ 

ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ 
ਮਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬਦਿ 

ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ 
ਮਨੁ ਕੀਨੋ ਦਹ ਦਿਸ 

ਮਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਾਚਣੀ 

ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਮਨ ਤੇ 

ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ 
ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਮਿਟਹਿ ਪ੍ਰਭੁ 

__ ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਮਨਹਿ ਤਜੈ 

ਮਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ 

੧੪ 
ਨ 

੧੮ 
-੬ 

੧੧ 
੧੩ 
੧੧ 

ਲੱ 

(< 

-_ ੧੨ 

੫ 

ੀ। 

੧ 

'੧੯ 

੮੬੩ 

੧੦੬ 

੨੨੯ 

੪੭੨ 

੧੧੨੯ 

੧੧੬੭ 

੩੨੮ 

੬੪੫ 

੫੩੮੦ 

੧੧੮੬ 

_ ੪੩੨ 

੧੨੦੮ 

੮੩੨. 

੫੨੮੦ 

੨੫੭ 

ਅੰ, 

੨੨੧ 

੫੧੬ 

੯੪੪ 

੫੯੮ 

_੧੦੪੭ 

੯੪੮ 

੮੭੨ 

੮੭੧ 

੫੫੧ 

੧੦੬੧ 
੭੫੬ 

੧੨੩੩ 

੧੬੮ 

੮੧੯ 

੧੦੯੩ _ 

੭੯੮ 

੨੭੪ 

੧੧੫੨ 

੩੯ 

੧੨੫੯ 

ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ _੧ ੮੩੬ 



ਮਨ ਕੀ /ਬਿਰਥਾ ੍ ੬੭£ ਰ੍ ਰ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ 

ਗਉੜੀ ੪ ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ੧੭ ੨੩੪ | ਗਉੜੀ ੪ ਮਨ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਫਲੂ ਪਾਇਆ _੧੦ ੧੭੩ 

ਗਉੜੀ ੪ ਮਨ ਕੇਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ੧੫ ੨੩੪ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ - __ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ੪ ੮੯੫ 

ਗਉੜੀ ੪ _ ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ __ ੧੯ ੨੩੪ । ਮਾਝ ੫ ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ _੧੭ ੧੦੪ 

ਗਉੜੀ ੪ ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਤੂੰ __੪ ੨੩੫ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ___ ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ _੧੦ _ ੭੯ 
ਸਾਰਗ ੯ _____ ਮਨ ਕਰਿ ਕਬਹੂ ਨ ਹਰਿ ___੧੮ ੧੨੩੧ | ਸੋਰਠਿ ੫ , __ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ _੧੬ ੬੨੩ 
ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ __ ਮਨੁ ਕਰਿ ਬੈਲ ਸੁਰਤਿ ਕਰਿ __੧੧ ੧੧੨੩ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਮਨਿ ਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲੂ _____੧੬ ੭੩ 

_ ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਕਰਿ ਮਕਾ ੮ ੧੧੫੮ | ਗਉੜੀ ੫ ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ੧੦ ੩੦੦ 
ਭੈਰਉ ੩ ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ਹੁਕਮੁ ੧੯ ੧੧੨੮ | ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ __ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਈਅਹਿ ੨ ੭੦2 
ਭੈਰਉ ੩ ਮਨੁ ਖੋਜਤ ਨਾਮੁ ਨਉਂ ਨਿਧਿ _ ੧੭ ੧੧੨੮ | ਆਸਾਂ ੧ ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ੧ ੩੫੨ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਮਨ ਖੋਜਿ ਮਾਰਗੁ ੬ ੭੧ | ਗੁਜਰੀ੫ ਮਨ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਉਪਾਸ ੧੫ ੫੦੨ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ___ ੧੨ ੮੧੫ | ਸਾਰਗ ੫ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ੧੬ ੧੨੨੯ 



ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਜਾਈ 

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ __ ਮਨ ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਸਗਲ ਭੇਦ 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਮਨ ਜਿਉ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਉ 
ਸਿਰਰਾਗ ਵਾਰ 9, ੩ ਮਨੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਲਹੈ 

ਭੈਰਉ ੧ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਬਿਨਸਿ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਭੋਗੀਆ 

`ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਜੌਜਾਲੂ ਨੰ ਛੋਡਈ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਮਨੁ ਜੌਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ __ ਮਨਿ ਜੂਨੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨਿ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਤਨਿ ਜੂਠਿ ਹੈ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਮਨਿ ਜੂਨੈ ਵੇਜਾਤਿ ਜੂਠਾ 

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਜੀਤੇ ਜਗੁ ਜੀਤਿਆ 

ਧਨਾਸਰੀ ੪ ਮਨਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਜਗਦੀਸ 

ਕਾਨੜਾ ੪ ਮਨ ਜਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲ 

ਵਡਹੰਸੁ ੫ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ. 
_ ਰਾਮਕਲੀ ੧ ਮਨੁ ਝੂਠਾ ਜੰਮਿ ਜੋਹਿਆ 

ਮਾਰੂ ੫ ਮਨੁ ਟਿਕਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਰਾਈ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੧ ਮਨੁ ਡੀਗਿ ਡੋਲਿ ਨ ਜਾਇ 

ਬਸੰਤੁ ੫ ਮਨੁ ਡੀਗਿ ਨ ਡੋਲੈ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਮਨਿ ਡੋਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੀਤਿ 

ਗਉੜੀ ੧ ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮਾਹਿ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ___ ਮਨੁ ਤਉ ਮੈਗਲੂ ਹੋਇ ਰਹਿਓ 

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੩ __ ਮਨੁ ਤਉ ਮੈਗਲੁ ਹੋਇ ਰਹਾ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਮਨ ਤੁਆਨਾ ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ 

ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਮਨ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜਹੁ 

ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ 
ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ __ ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਰੁ 

ਗਉੜੀ ੫ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੋ 

ਸੂਹੀ ੫ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਾ 

ਆਸਾਂ ੩ ਮਨ ਤੂੰ ਗਾਰਬਿ ਅਟਿਆ 

ਆਸਾਂ ੩ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ 

ਗੂਜਰੀ ੧ ਮਨਿ ਤਤੁ ਅਵਿਗਤੁ ਧਿਆਇਆ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਗੈ ਜੀਅੜਾ 
ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ੪, ੩ ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਗੈ ਰਖਿ ਕੈ 
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ਆਸਾ੪ __` 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ 

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ੩, ੧ 
ਮਾਰੂ ੩ 
ਮਲਾਰ ੧ 

ਗੋਂਡ ੫ 

ਸਿਰੌਰਾਗ ੫ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ 

ਜੈਤਸਰੀ ੪ 

ਮਨੂ ਤਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤੀ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਿ ਵਿਗਸਿਆ __ ੧੬ _ ੫੮ 

_ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੁਖੀ - __ ੬ ੮੧੪ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੀਗਾਰੁ ੯` ੪੪੩ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੂ ਸਾਚ ੫੩੫ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੰਤਲੂ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ _, __੭ ੫੮੯ 

- ਮਨੁ. ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ - ੧ ੩੦੦ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਭ , .ੀਂ ਉਇ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਭੂ ਥੀਐ __੧੧ _ ੩੭ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇਆ ___ ੧੩ ੬੪੦ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਰਿ ਹਰਿ __ ੭ ੧੧੪੩ 
ਮਨੂ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰ ਚਰਣੀ __੪ ੧੦੬੧ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰ ਦਰਸ _ ੧੩ ੧੨੩੫ 
ਮਨੂ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰਿ ਬੂਝ ੮ ੧੩੪੫ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਚਰਣ ? ੧੯੭ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਧੀਰਜੁ ____੬ _ ੯੮ 
ਮਨੂ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ੩ ੨੩੬ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨਿ ੧ ੧੧੪੨ | 

ਮਨੂ ਤਨੁ ਸੁਧੁ ੪ ੨੯੯ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਜੁਲੰਭੂ ੧੭ ' ੭੫੧ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ੧੧ ੧੦੯੩ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ਬਿੰਦਕ _੯ ੯੫੯ | 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ____੧੮ ੩੯੭ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਓਹੀ __ ` ੧੬ ੮੯੬ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਸਹਜਿ ੯ ੧੧੭੩ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ___੧੬ ੧੧੭੩ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਗਿ ੧੩ ੧੧੭੩ । 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਗਾਵਹਿ ੮ ੪੪੫ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ _੨ ੯੬੩ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਦਰਸਿ ਸਮਾਵੈ _੪ ੬੨੭ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਿਰਦੈ ਗਵਿ ਰਹਿਆ _੨ _ ੭੮੯ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ੨ ੧੦੫੬ 

ਮਨ ਤਨ ਹੇਂਵ ਭਏ ਸਜੂ ____੪ ੧੨੭੪ ! 
- ਮਨ ਤਨ ਕੀ ਸਭ ਮਿਟੈ ੧ ੮੬7 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਟਿ ਦੇਉ ਗੁਰ ੩ ੮੩੬ 

ਮਨਿ ਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ੧੯ ੮੦ 
ਮਨ ਤਨ ਗਲਤੁ ਭਏ ੧੦ ੫੪੫ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ਸਬਦੁ ੫ ੬੯੯ 

੧੭ 

੬ 

ਮਨ ਤੰਨ ਨਿਰਮਲ 

ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ 

ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ 
੧੩੨੨ 

< 

ਮਨਿ ਤਨਿ ਝੂਠੇ ਕੂੜੂ ਕਮਾਵਹਿ ੧੮ ੧੦੨੯ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਤੂ ਆਰਾਧ ਹਰਿ ਕੇ _੧੨ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਾਮਿ ਸਗਾਰਵਾ 

ਮਨੂ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਇਹੁ ਜੀਉ 
_ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਭੁ __ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ 

'ਮਨਿ ਤਨਿ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਧਣੀ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪ੍ਰਭ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੂ ਭੀ 

_ ਮਨੁ ਤਨੁ ਥਾਪਿ ਕੀਆ ਸਭੂ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇ ਲੈ ਸਹਜਿ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖਿਆ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਅਪੁਨਾ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੂ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ 
ਮਨੂ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪ੍ਰਭੂ 
ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨ 

ਮਨੂੰ ਤਨੁ ਧਨੂ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ 
ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਨਾਮੁ 

ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਭੂਮਿ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧੋਵਹਿ ਸਬਦਿ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ 
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ 

_ ਮੰਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੂ 

ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਤਿ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਿਰਮਲ ਅਭਿਮਾਨ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੁ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇਆ 
ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ 
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ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ 

ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸਿਰੁ ਸਉਪੀਐ ___ ੧੬ 
ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ੬ 

_ ਮਨੁ ਦਾਤਾ ਮਨੁ ਮੰਗਤਾ ੫ 
ਮਨੂੰ ਦੇ ਪਾਵਹਿ ਨਾਮੁ _ ੨ 

ਮਨਿ ਦੌਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ੧੦ 

ਮਨਿ ਦਰਸਨੈ ਕੀ ਪਿਆਸ ___ ੯ 

ਮਨਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਚਰਣ ੯ 

ਮਨੁ ਦੇ ਗਮੂ ਲੀਆ ' ੧੦ 

ਮਨੁ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੁ _ ੧੪ 

ਮਨੁ ਦੇ ਲੀਆ ਰਹਸਿ ੧੫ 

`___ ਮਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਸੰਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ . _ ੯ 

_ ਮਨੁ ਦੇਵਾਂ ਤਿਸੁ ਅਪੂਨੇ ੧੧ 
ਮਨੁ ਧਨੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੂ ___ ੧੯ 
ਮਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ ੩ 
ਮਨ ਧਰ ਤਰਬੇ ਹਰਿ ੧੨ 

ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੂ ੧੭ 
ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਕਿਆ ਸੋਚੇ __ ੧੦ 

ਮਨੁ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ੧੬ 
ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਹੈ ੧੩ 

ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ 2 

ਮਨੁ ਨ ਡਿਗੈ ਤਨੁ __ ੩ 

ਮਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸਚੁ ___ ੧੦ 

ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਰਿ ___ ੬ 

_ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ੩ 

ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧਿ _ ੮ 

ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ੧੯ 

ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜੀਆਰੇ ੯ 

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਦਿਨੁ ੧੨ 

ਮਨਿ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨ 

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦ ੧੮ 

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ੬ 
` ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ਚ 

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿ ੮ 

ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਿ ___ ੯ 

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ੧੦ 

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਹੀ ਦਸਵੈ ੬ 

ਮਨਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ੧੮ 
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ਮਾਰੂ ਮਾਰਣ ਜੋ ਗਏ ੧੮ ੧੦੮੯ 
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪਿ ੪ ੨੮੧ 
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ੧: ੧੬੧ 
ਮਾਰਵਾੜਿ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ੯ ੬੯੩ 

ਮਾਲੁ ਹਮਾਰਾ ਅਖੂਟੁ ੧੨ ੧੧੪੧ 

ਮਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇਲ ਆਛੈ ੧੮ ੭੧੮ 
_ ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ___੩ _ ੨੪ 

ਮਾਲੂ ਖਜੀਨਾ ਸੁਤ ਕ੍ਰਾਤ ੬ ੪੫੪ 

ਮਾਲੁ ਖਜਾਨਾ ਥੇਹੁ ਘਰੁ ੧੮ ੨੧੮ 

ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਛੋਡਿ ਵੈਸੀ ੧ ੪੬੦ 

ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਛੋਡਿ ੧ ੧੦੨੦ 

ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਸੋਚ ੧੧ ੨੩੭ 

ਮਾਲਿ ਦੁਲੀਚੈ ਬੈਠੀ ੧੯ ੩੮੧ 
ਮਾਲੂ ਧਨੁ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ __ ੧੯ ੭੯੨ 

ਮਾਲਿਨਿ ਭੂਲੀ ਜਗੁ ਭੁਲਾਨਾ __ ੯ ੪੭੯ 
ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੇ ਬਿਭੂਤ ੨ ੮੯੮: 
ਮਾਲੁ ਮਿਲਖ ਭੰਡਾਰ ੫ _੯੨੫ 

ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸੰਗਿ ੫ ੧੪੩੦ 

ਮਾਲੂ ਲੇਉ ਤਉ ਦੋਜਕਿ ੧ ੧੧੬੬ 

ਮਾ ਲਾਲੀ ਪਿਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ __੩ ` ੯੯੧ 

ਮਿਸਟੰ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਨਾਨਕ 2੦੮ 

ਮਿਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ __ ੧੪ ੭੪੫ 

ਮਿਸਿਮਿਲਿ ਤਾਮਸੁ ਭਰਮੁ ੯ ੧੧੫੮ 

ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ੧ ੧੩੮੪ 

ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ੭ ੪੯ 
ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ _ ੧੬ _ ੪੪ 
ਮਿਹਰ ਕਰੇ-ਤਾ ਖਸਮੁ ੮ ੧੦੨੦ 
ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕਰਿ ਕਰਨੈਹਾਰ _੫ _੮੯੭ 
ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ _੧੮ _੧੪੦ 
ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮਿਹਰਵਾਨੂ _ ੫ _ ੭੨੪ 

ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਮਰਥ ਆਪੇ ___ ੧੦ ੫੨੩ 



ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ 

ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰੇ 
ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ਭਏ ਪਰਗਾਸਾ _ 
ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਭੈ ਤ੍ਰਾਸ 
ਮਿਟਹਿ ਅਘ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ 
ਮਿਟਹਿ ਕੋਟਿ ਅਘ ਨਿਮਖ 

ਮਿਟਹਿ-ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ 
ਮਿਟਹਿ ਕਮਾਤੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ 

ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖ ਸਹਜਿ 
ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖੀ 

ਮਿਟਹਿੰ ਕਲੇਸ ਤਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ 
ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਐ 

ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਬੂਝੀ 

ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਦੁਖੁ 
ਸਿਟਿ ਗਈ ਗਣਤ 

ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ 

_ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਿਮਰਿ 
ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ 

ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ 

ਮਿਟਿ ਗਈ ਭੂਖ ਮਹਾ 
ਮਿਟਿ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨੁ 

ਮਿਟੇ ਜੰਜਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ 

੧੫ 

ਮਿਟੀ ਤਿਆਸ ਅਗਿਆਨ 
ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸ਼ਿਮਰੰਤ ਹਰਿ 

ਮਿਟੰਤਿ ਤੜਾਗਤ ਭਰਮ 

ਮਿਟੇ ਦੁਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ 

ਮਿਟਾਨੇ ਸਪਿ ਕਲਿ ਕਲੇਸ 

ਮਿਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ 

ਮਿਟੀ ਬਿਆਧਿ ਸਰਬ ਸੁਖ 

ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ 

ਮਿਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ 
ਮਿਠਾ ਕਉੜਾ ਦੋਵੈ ਰੋਗ 
ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਕਉੜਾ 
ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ 
ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ 

_ਐੱਠਿਆ ਸੀਨ ਸ਼ੰਗਿ 

ਕਸ 

੧੩ ੧੩੫੫ 

੧੨ ੧੩੫੪ 

੧੫ ੪੫੩ 

੧2 €੯੯ 

੧੯ ੧੩੮੦ 

੧੭ ੫੦੦ 

੫ ੪੬੬ 

੧੦ ੧੯੦ 

੫ ੫੧੭ 

੭ ੧੨੪੩ 

੧੦ ੧੨੪੩ 

੩ ੫੦ 

੧ ੬੪੧ 

੭? ੭੮੫ 

੭ ੧੨੪੩ 

੧੩ ੪੭੦ 

੧੨ _੩੧ 

੧੨੭੮੪ 

੫ ੪੬੦ 

੧੫ ੧੧੫੩ 

੧੩ ੧੩੬੨ 

੧੮ ੧੨੩੫ 

੭? ੭੩੮ 

੯ ੮੬੭ 
੧੩ ੯੨੩ 

੧੮ ੪੯੬ 

੧੫ ੩੯੨ 

੩ ੧੦੧੮ 

੧੮ ੧੨੧੭ 

੭ ੩੭ 
੧੧ ੧੩੫੮ 

- ੧੧ 967 
੫ ੧੩੮੮ 

੧੧ .੯੬੩ 

੧੦ ੫੦੨ 

੧੮ ੨੬੮ 

੧੭ ੪੦੨ 



ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰਨਿੰਦਾ __ ੧੯ ੨੬੮ . 

ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ੧੬ ੨੬੮ 

ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰਦਰਬ ੧੯੨੬੮ 

ਮਿਥਿਆ ਕਾਪਰੁ ਸੁਗੌਧ ੧੬ ੧੨੧੫ 

ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ _੧੬ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਤਜੀ __੯ _੮੫੭ 

ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰਬਿਕਾਰ ੧ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਜਿਹਬਾ ਅਵਰੇ ___ ੧੨ ੧੧੬੩ 

ਮਿਥਿਆ ਜਨਮੁ ਸਾਕਤ ੨ ੩੫੪ 

ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਸਾਚੋ ਕਰਿ ੧੭ ੧੨੩੧ 

ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ _ ੧੫ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ੨ _੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ੯੩੬੬ 
ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ __੧੭ ੨੬੮ 

ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ __ਤ੩ _ ੨੭੪ 

ਮਿਥਿਆ ਨੇਤੁ ਪੇਖਤ ਪਰਤ੍ਰਿਅ __੧ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਭਰਮੁ ਅਰੁ ਸੁਪਨ . __੫ ੪੯੫ 

ਮਿਥਿਆ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਬਹੁ __ ੧੭ ੧੨੯੫ 

ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ੫ ੩੯੯ 

ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਹਿ ੧੭ ੭੪੩ 

ਮਿਥਿਆ ਮੋਹਿ ਮਗਨੁ ੮ ੭27 

ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰਲੋਭੁ ੨ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ੧੧ ੧੧੫੧ 

ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ੧ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ __ ੧੭? ੨੬੮ 

ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਅਰੁ ੧੬ ੧੨੧੫. 

ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ _੧੬ ੨੬੯ 

ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ੍ਹ ___੧੭ ੨੬੮ 

` ਮਿਥਿਆ ਲੋਭੁ ਨ ਉਤਰੈ ੧੨ ੮੯੯ 

ਮਿਥਿਆ ਲੋਭੁ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ___ ੮ ੧੦੩੭ 
ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੁ ਸਤਿ ਕਰਿ __ ੧੭ ੧੦੦੪ 

ਸਿਬੂੰਤ ਦੇਹੰ ਖਣੰਤ ੨ ੧੩੫੪ 
ਮਿਥਨੀ ਵਿਸਥਾਰੁ ੧੧ ੧੨੨੯ 

ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨਿ _ ੨ ੭੬੦ 

ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾਂ ੭ ੧੧੨੧ 

ਮਿਥਨ ਮੋਹਰੀਆ ੫ ੫੩੭ 

੧੨੦੭” 

'ਮਿਲਉਂ ਗੁਪਾਲ ਨੀਸਾਨੂ 

ਮਿਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ 

ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ 
ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ 

_ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਪੇਖਿ ਭੂਲਣੇ 
`_ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਆਸ ਮਿਥਿਆ 

ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਰੁ ਸੁਪਨ 

ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਜਗ 
ਮਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠ 
ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੇਖਿ ਰਚਿਓ 
ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਘਰਿ ਆਣੇ 

ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਬਿਨੁ ਘੋਰ 

ਮ੍ਰਿਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਧਿਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ 
ਮ੍ਰਿਗ ਪੌਖੀ ਮੀਨ ਦੀਨ ਨੀਚ 

ਮਿਰਗੁ ਮਰੈ ਸਹਿ ਅਪੁਨਾ 
ਮਤੁ ਹਸੈ ਸਿਰ ਊਪਰੇ 
ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ 

ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨਿ 
ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ 

ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧਸੰਗ 

ਮਿਰਤਕ ਧਿੰਡਿ ਪਦ ਮਦ ਨਾ 
ਮਿਰਤਕ ਫਾਸ ਗਲੈ ਸਿਰਿ ਪੈਰੇ 
ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ 
ਮ੍ਰਿਤੂ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੰਤਿ ਨਰਕਹ 

ਮਿਰਤੁ ਦੂਖ ਸੂਖ ਲਿਖਿ ਪਾਏ 
ਮਿਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਚਿਤਿ _ 

ਮਿਰਤ ਮੋਹੰ ਅਲਪ ਬੁਧੰ 

ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗੁ ਸਾਜਿਆ 
_ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਪਇਆਲ 

ਮਿਲਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ 
ਮਿਲਿਓ ਸੁਦਾਮਾ ਭਾਵਨੀ __ 

ਮਿਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪੰਚ 

ਦਿ ਰ ਮਿਲਿਓ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ 

੧੬ ੪੦੬ 

੧੬ ੧੩੫੧ 

੪ ੧੧੬੨ 

੧੭ ੧੪੨੫ 

੬, ੬੮੧ 

੨ ੬੧੫ 

੧੪ ੧੩੫੬ 

੧੩ ੫੩੬ 

੯ ੨੧੯ 

੧੧ ੧੧੨੦ 

੧੫ ੧੧੩੬ 

੧੪ ੧੧੩੬ 

੮ ੧੩੫੪ 

੧੧ ੧੨੬੯ 

੬ ੪੮੬ 

੧੮ ੨੨੫ 

੧੨੮੦੯ 

੧੦ ੨੮੩ 

੧੪ ੬੧੪ 

੮ ੨੫੩ 

੧੬ ੧੯੦ 

੨ ੯੩ 

੪ ੮੦੬- 
੧੫ ੪੮੦੮ 

_੧੫ ੧੩੫੭ 
੧੩ ੧੦੮੬ 

੨ 2੧. 

੧੨ ੧੦੧੭ 

੧੭ ੧੩੫੪ 
੧੭ ੧੩੮੭ 

_੪ ੮੦੮ 

_ ੧ ੧੪੮੩ 
੧੬ _੪੫੭ 
੧੪ ੧੧੯੧ 

_ ੧੫ ੧੧੨੮ 

੪ ੧੧੬੪ 

. $ ੬੫੫ 



ਮਿਲੈ ਅਸੰਤੁ ਮਸਟਿ ਕਰਿ ੨ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੂੜੈ ਜੇ _ ੧੧ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੂੜੈ ਗੁਰ _੧੫ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ੧੮ 

ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੀਐ __੧੪ 
ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵੀਫੂੜੈ ੧੮ 

ਮਿਲਿਆ ਤ ਲਾਲੂ ਗੁਪਾਲੂ __੧੭' 

ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਮੌਤ _ ੧੭ 
ਮਿਲਿਐ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੈ __੧੬ 
ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ੫ 

ਮਿਲਿ ਇਕਤੁ ਹੋਏ ਸਹਜਿ ਢੋਏ _ ੨ 
ਮਿਲਿ ਏਕਤੂ ਵਸਹਿ ਦਿਨੁ __ ੧੪ 

ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ੧੦ 
ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ੧੦ 

ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ੧੦ 
ਮਿਲਿ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੂ ਗਾਵਹੀ _ ੬ 
ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ੧੨ 

ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਹਰਿ ੧ 
ਮਿਲੂ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ੧੩ 

ਮਿਲੈ ਸੂਖੂ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੋਭਾ __ ੧੬ 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਸੋਹੇ ਦੇਖਿ ਮੋਹੇ _ ੧੩ 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ___੧੭ 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਮੀਤ 2 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਰਧਾ ਊਪਜੈ __ 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਰੰਗੂ ਪਾਇਆ ੫ 

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤੀ ਗੁਨ ਗਾਵਨੋ ੩ 

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ __ ੮ 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਧੁਰਿ ੯ 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ੧੯ 

ਮਿਲਿ ਸੰਜੋਗਿ ਹੁਕਮਿ ੧੦ 
੧੭ 

੨੪੧ 

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ __੨ 
ਮਿਲਿ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਆਰਾਧਿਆ _ ੧੯ 

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ੧੪ 

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ _ _ ੧ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ___ ੪ 

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ੧੩ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀਜੈ ਹਰਿ _ ੧੨ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਖੋਜੂ ੧੧ 

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹੁ ੧ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਦੁ __ ੮ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪ੍ਦੂ ਪਾਇਆ ੧੮ 

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਦੂ ਪਾਇਆ ੧ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਿ ਬੋਲੀ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ੮ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਧਾ ਹਰਿ __ ੬ 
ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨੂ ਮਾਂਜੀਐ _੧੮ 
ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ੫ 

ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ੧ 
ਮਿਲਿ ਸ੍ਰਤਿਗੂਰ ਜੀ ਮੰਗਲੂ ___ ੧੦ 
ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨੁ ੧੩ 

ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ੧ 

ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇਆ 7 

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਗਾਵਹਿ ੪ 

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ੫ 

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੰਗੁ ੭ 

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਗਿਆ __ ੧੩ 

ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਧਾਰੇ ੧੮ 

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ੮ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੂ ਹੋਇ _੧੨ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ _ ੯ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ੧੩ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ੨. 

ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਸੁ ਗਾਹਿ _ ੧੬ 

ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਵਤ ੩ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਸਾਥੇ __ ੧੫ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਰਹਿ ੧੨ 

ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੇ _੧੯ 
ਮਿਲੂ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੂ ਕੇਵਲ __੨ 

2 

੮੪੬ 

੪੫੩ 
੬੯੯ 

੯੫ 

੯੬ 

੨੨ 

੧੧੧੮ 

੯੪ 

੧੦੨੬ 

੧੧੯੮ 

੯੯੨ 

੯੩੪ 
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੯੬ 

੬੩੯ 

੮੬੭ 

੪੬ 

੫੭੬ 

੩੭੫ 

੧੦੦੪ 

੧੪੧੫ 

੫੪੫ 

੪੪੯ 

੧੭੩ 

੧੨੭੨ 

੮੪੫ 

੧੧੯੩ . 

੨੧੮ 

- ੧੩੧੮ 

੮੦੪ 

੬੨੭ 

੮੩੮ 

੬੭੭ 

੬੨੧ 

੧੧੧੩ 

੧੩੨੨ 

੩੭੮ 

੧੨ 



6 _ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਬੰਦ 

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ੧੩ _੧੯੩ 
ਮਿਲ੍ਹਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ੧੨ ੮੦੪ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਦੀਨਾ ਤਾ ਨਾਮੂ _੧੯ ੭੮੪ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਏ ੩ ੬੨੪ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਨਿਤ ਭਜਹ ੫ ੧੩੧੨ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਗੋਬਿੰਦ ੨ ੫੦੨ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ੨ ੪੬ 
ਮਿਲੁ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਏ ੯ 2੭੨ 
ਮਿਲਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ੧੦ ੧੧੬੬ 
ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ੮ ੨੦੭ 
ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਾਂ __2੭ ੪੧੦ 
ਮਿਲਿ ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਆਏ ੧੫ ੬੨੭ 
ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ __੧੭ _ ੧੭ 
ਮਿਲੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤਬ ੪ ੩੫੯ 
ਮਿਲਿ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ੧੯੭੦੮ 

ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ੧੧ ੩੫੩! 
ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਜਿਨਿ ਰਚੁ ੮ ੯੦੭ 
ਮਿਲਿ ਗਾਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ 8 ੫੪੫ 
ਮਿਲਿ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ੧੫ ੧੦੪ 

ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ੧੨ ੧੭੬ 
ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀ ਓਤਿ ਪੋਤੀ __੩ _੮੪੬ 
ਮਿਲਿ ਜਲੂ ਜਲਹਿ ਖਟਾਨਾ __ ੨ ੫੭੮ 
ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਸਭਿ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟੇ _੧੩ ੮੧੦ 

ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਪਾਪਿਸਟ ਤਨ ੫੮੧੦ 
ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਭਇਓ ਮਨੁ ੪ ੩੭੯ 
ਮਿਲਤ ਸਾਂਤਿ ਉਪਜੈ ਦੁਰਤੁ ___੮ ੧੩੯੭ 
ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥੁ __੧੬ ੧੨੯੩ 

ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲਿ _੧੧ ੮੮੪ 

ਮਿਲਦਿਆ ਢਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ੭ ੫੯੪ 
ਮਿਲੈ ਦਾਨੁ ਸੰਤ ਰੇਨ ` ੧੯ ੧੩੮੬. 
ਮਿਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ __੧੯ ੫੪੨ 

੨ ੫੪੫ 

੪੫੯ 

2੦੫ 

੮ ੪੬੧ 

੯੨੦੪ 

੪੯੯ 

੭੪੧ 

ਸਵਈਏ ੫.ਹਰਿਬੰਸ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰੁ __੧੪ 
ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਈ __ ੧੧ 
ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _ ੯ 
ਮਿਲੂ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ __ ੧੧ 

ਮਿਲੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰ _ ੧੮ 

ਮਿਲੀ ਨਿਮਾਨੇ ਮਾਨੁ ੬ 

ਮਿਲੇ ਨਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ੯ 

ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੂਖ ੧੭ 
ਮਿਲਿ ਪੰਚਹੂ ਨਹੀ 2 

ਮਿਲਿ ਪਾਣੀ ਜਿਊਂ ਹਰੇ ਬੂਟ __੧੩ 
ਮਿਲਿ ਪਾਥਰ ਕੀ ̀ ੧੫ 
ਮਿਲਿ ਪਾਰਸ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇਆ __੧੨ 
ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਖਿ ਗੁਸਾਈਆ ੧ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਪਣੇ ੨ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ੮ 

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੂਖੁ ਪਾਇਆ __ ੧੩ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ੫ 

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ __ ੧੬ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ੭ 

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ _੬ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ੮ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ _੧੦ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ੩ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ _` `੫ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਉ ਹੋਤ ੧੬ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ੧੨ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਹਉ 

ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾ ਸਭ ੧੭ 
ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ੨ 

` ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ _ ੧੪ 
ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨਿ _ ੧੮ 

ਮਿਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਓਤਿ ਪੋਤੀ _੧੧ 
ਮਿਲਿ ਭਜੀਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ੧੬ 
ਮਿਲਿ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ੧੧ 
ਮਿਲਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡੁ ੧੦ 
ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ੩ 

੧੪੦੯ 

੬੨੧ 

੧੯੬ 

੧੩੩੭ 

੧੩੮੦੪ 

੮੯੫ 

੪੫੪ 

੯੬੪ 

੧੬੪ 

੬੨੧ 

੧੧੮੧ 

੩੨੪ 

੬੫੭ 

੪੮੮ 

੪੪੦ 
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੯੩੭ 
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੭੫੫ 

੬੬੫ 

੧੧੩ 
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੩੬੩ 

੭੯੮ 

੧੦੪੪ 

੧੦੦ 

੫੮੭. 

੩੭ 

੧੭੩ 
੩੭੩ 

੪੦੭ 

੫੪੪ 

੪੯੮ 

੫੪੫ 

੨੯੬ 

੯੧ - 

੯੮੮ 

_ ੨੪੦ 



ਗਉੜੀ ੫ ___ . ਮੀਠੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਖਿਆ 
ਬਿਲਾਵਲੂ ੫ ਮੀਠੀ ਪਿਰਹਿ ਕਹਾਨੀ 
ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ੪, ੩ ਮੀਠਾ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਏ 
ਆਸਾ ੫ _ ਮੰਤੁ ਸਖਾਂ ਸਹਾਇ ਸੰਗੀ 
ਗਉੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੰਧਿਪੋ 
ਮਾਰੂ ੧ ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਜਗ ਮਾਹੀ 
ਗਉੜੀ ੫ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੂ 
ਮਾਰੂ ੫ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ 
ਮਾਰੂ ੫ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹਰਿ 

ਆਸਾ੫ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੋਉ 

ਸੁਹੀ ੫ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ -ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਭੁਰੁਵਾਸਾ ਤੇਰਾ 

ਮਲਾਰ ੫ . ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ 

ਭੈਰਉ ੫ _ ਮੀਤ ਹੀਤ ਧਨੁ ਨਹ ਪਾਰਣਾ 
ਗਉੜੀ ੫ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 

੫ 

੧੯ 

੧੭੮ 
੮੩੦ 

੮੫੩ 

੫੩੩ 

੪੦੫ 

੩੧੯ 

- ੧੦੨੮ 

੧੯੭ 

੧੮੧੭ 

੧੦੮੦੭ 

੪੩੧ 

੭8੨ 

੬੮੦ 

੧੩੪੯ 

੧੨੬੭ 

੯੧੬' 

੧੧੩੭ 

ਜਿਤ 

ਮਸ਼ਲਮਾਨਾ ਸੈਫਤਿ ਸਰੰਆਤਿ 

ਮੁਆ ਕਬੀਰੁ ਰਮਤ 
ਮੁਆ ਜੀਵੰਦਾ ਪੇਖੁ 
ਮੁਆ ਪਿਆਰੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਈ 
ਮੁਇਆ ਉਨ ਤੇ ਕੋ 
ਮੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨੇਕੀ ਸਤੁ ਹੋਇ 

ਮੋਇਆ ਰੋਹਿ ਰੋਂਦੇ ਮਰਿ ਜਾਂਹ) 

. ੩੨੬ 

੧੧੦੨ 

੧੨੮੭ 

੧੯੯ 

੧੪੩ 

੨੧ 
੧੫੦ 

੧੨੮੭ 

੧੯ 

੪੭੬ 

੧੮੨ 

੧੧੫੮ 

੫੨੪ 

੬੬੨ 

੧੪੧ 

੧੦੮੪ 

9353 

੪੬੫ 





ਮੁਕੰਦ ਮਨੋਹਰ ਲਖਮੀ ੧੨ 
ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ੧੨ 
ਮੁਕਾਮੁ ਕਰਿ ਘਰਿ ਬੈਸਣਾ 8 
ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ੧੦ 
ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ੪ 
ਮੁਖ ਊਜਲੁ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ __੧੫ 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ __ ੧੮ 
ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ੬ 

ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ _ ੫ 
ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲ ੧ 
ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ੬ 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਹਿ ੧੩ 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ __ ੧੩ 
ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ੧ 
ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ __ ੪ 
ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸੁ ਗਾਵੈ _੬ 
ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾਮੁ ਚਉ ੬ 
ਮੁਖ ਸਚੇ ਸਚੁ ਦਾੜੀਆ ੧੩ 

ਮੁਖਿ ਸੰਜਮ ਹਛਾ ਨ ਹੋਈ _੧੮ 
ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ੩ 
ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਹਭੁ ੧੧ 

ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੈ _੧੬ 
ਮੁਖਹੁ ਭਗਤਿ ਉਚਰੈ ੩ 
ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ੧੭ 

ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ੧੭ 
ਮੁਖਿ ਝੂਠੈ ਝੂਨੁ ਬੋਲਣਾ ੧ 
ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰ ੧੬ 
ਮੁਖਿ ਝੂਠੁ ਬਿਰੂਖਨ ਸਾਰੰ ੭ 
ਮੁਖੁ ਡੇਖਾਊ ਪਲਕ ਛੁਡਿ ੧੩ 

ਮੁਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ੧ 
ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ __੧੭ 
ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ੪ 

ਮੁਖੁ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ੫ 
ਮੁਖਿ ਧਿਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ੧੧ 
ਮੁਖਿ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ੧੫ 

ਮੁਖਿ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ ੧੭ 
ਮੁਖਿ ਪਰੈ ਹਰੈ ਪਿਆਸ ੧੨ 

ਮੁਖਿ ਬੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ ___ ੧੦ ੮੭੩ 
ਮੁਖਿ ਬੇਰਾਵੈ ਅੰਤਿ ਠਗਾਵੈ ੨ ੮੯੨ 
ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ - ੧੮ ੫੬੮ 

ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ _ -੧੧ ੧੩੪੭ 
ਮੁਖ ਮਨਸਾ ਰਤਨੁ ਪਰੋਇਆ __ ੧੩ _ ੬੫੭ 

ਮੁਗਧ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਿ ਜੋਤਿ ੧ ੧੧੮੧ 

ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜਹੁ _੧੯ ੧੪੦੦ 
ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ __੨ ੪੧੮ 

ਮੁਚੁ ਅਡੰਬਰੁ ਹਭੁ ਕਿਹੁ ੫202 
ਮੁਚੁ ਮੁਚੁ ਗਰਭ ੧੧ ੩੨੮ 
ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸੁ _ ੧੧ ੭੯੪ 
ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ____੧ ੧੪ 
ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਚੋਰਿ ਮਹਲੁ ੧੪੬ 
ਮੁਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ ਜਿਨੀ ੫ ੩੧੯ 

ਮੁੰਡੀਆ ਅਨਦਿਨੁ ਧਾਪੇ ੧੧ ੮੭੧ 
ਮੰਡੀਆ ਮੁੰਡੀਆ ਹੂਏ ਏਕ ੧੨ ੮੭੧ 

ਮੁੰਢਹੁ ਭੂਲੀ ਨਾਨਕਾ ੩ _ ੯੯ 

ਮੁੰਢਹੁ ਭੂਲੇ ਮੁੰਢ ਤੇ ੨ ੩੧੫ 

ਮੁੰਢੈ ਦੀ ਖਸਲਤਿ ੧੯ ੫੪੯ 

ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ___ ੧੬ _ ੬ 
ਮੁਦਤਿ ਪਈ ਚਿਰਾਣੀਆ ੧੯ ੧੦੯੫ 

ਮੁੰਦ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਮੁੰਦਹਾ __੧੬ ੧੫੫ 

ਮੁਦਹਾ ਪਾਇ ਫਿਰੈ ਸੰਸਾਰਿ ੨ ੯੫੨ 
ਮੁੰਦਹਾ ਫਟਕ ਬਨਾਈ ਕਾਨਿ __ ੧੪ ੯੦੩ 
ਮੁਦ੍ਹਾ ਮਦਕ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੀ _੩ ` ੯੬੯ 

ਮੁੰਦਾ ਮਨਿ ਦਇਆ ਕਰਿ _. ੧੪ ੯੭੦ 
ਮੁੱਧ ਇਆਣੀ ਦੁੰਮਣੀ _____2੭ ੭੮੬ 

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਕਿਉ _ ੮ _ ੭੮ 
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ੧੦ __੭੮ 
ਮੁੱੰਧ ਇਆਣੀ ਭੋਲੀ ਨਿਗੁਣੀਆ ੧੨ ੨੪੫ 

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ੨ ੭੩੨ 

ਮੁੰਧ ਸਹਜਿ ਸਲੋਨੜੀਏ ੩ ੪੩੬ 
ਮੁੰਧੇ ਸੂਹਾ ਪਰਹਰਹੂ ੪ ੭੮7 

ਮੁੰਧ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ੫! $੬$ 

ਮੁੰਧੇ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ __੧ ੩੮ 
ਮੁੰਧੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੇਹਿ _ _ ੨ _ ੫੬ 

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ __ ੧੪ ੫੬ 

ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ ੧੯ ੪੩੫ 

ਮੰਧ ਜੌਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ 
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ਮੇਘੈ ਨੌ ਫੁਰਮਾਨੂ ਹੋਆ ____ ੩ ੧੨੮੫ 
ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ __੫ _੨੬੯ 
ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ੧੭ ੧੪੩੦ 

ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁਤੁਨ ਕੇ ੧੮ ੧੪੩੦ 
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ੨ ੧੨੭੧ 
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ੨ ੧੦੫ 

ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ੧੪ ੧੨੮੪ 
ਮੇਟਿਆ ਜਨਮਾਂਤੁ ਮਰਣ ਭਉ __੩ ੧੩੯੭ 

ਮੇਟੀ ਜਾਤਿ ਹੂਏ ਦਰਬਾਰਿ ੮- ੧੭੫ 
_ ਮੇਟਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ੬ ` ੧੪੪ 
ਮੇਰਉ ਮੇਰਉ ਸਭੈ ਕਹਤ ਹੈ __ ੧੬ ੫੩੬ 
ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪੜ੍ਨ ਸਿਉ ੮ ੧੧੯੪ 

ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੀ ੫ ੮੪੬ 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਵਿਗਾਸੁ ੧ ੧੧੧੪ 
ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਿ ਰਾਇਆ _ ੮ ੧੦੦੩ 

_ ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ___ ੧੦ ੧੭੨ 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ੫ _੫੬੪ 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕ੍ਰੀ ੧੧ ੯੫੭ 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ __੪ ੫੬੪ 
ਮੇਰੇ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਨ ਰਹਹਿ _੩ _੮੮੨ 

ਮੇਰਾ ਇਕੂ ਖਿਨੁ ਮਨੂਆ ੧੭ ੧੧੭੮ 
ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ੧੬ -੨੪੨ 
ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ੧੮ ੩੫੬ 
ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਤਿ ਵਡਾ ੫ ੫੧੧ ' 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ੬ ੧੧੭੧ 

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਕੀਤਾ ੧੦ ੩੫੭ 

ਮੇਰੇ ਸ੍ਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ __ ੧੦ ੧੫੬ 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਕੀ ___ ੯ ੭੩੫ 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈ ੧੩ ੭8੯ 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ੧੩ ੫੯੬ 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ੪ ੬੭੦ 
ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ __ ੧੯ ੧੧੬੯ 

ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ੯ ੫੪੪ ` 

ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਪੁਤ ਭਾਈਹੋ _`੮ ੯੨੩ 

ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ਸੋਚ ੯ ੩੪੫ 

ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ __੧੬ ੮੪੭ 
ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ __੧੧ _ ੫੨ 

ਰੁ ` ੯ ੪੫੯ 



ਮੇਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਆ ੫ 
ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ 
ਮੇਰੈ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ੧ 

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਬਾਲਿਕ _ ੧੦ ੩੭੯ | 

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਉਂ ਤੁਧੁ ____੪ ੫੨ 

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਪਤਿ ਰਖੁ __੧੦ ੧੦੦੩ 
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨਿ ਬਚਨ __੧ ੯੯੩ 

ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੁ __੧੨ ੧੬੮ 
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ, ੩ _੯੯੬ 
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ __੧੭ _ ੩੯ 
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ __੧੬ ੫੭੩ 
ਮੇਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ __੧੯ ੫੭੩ 
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ _੧੭ ੬੨੦ 
ਮੇਰਾ-ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ੧੫ ੭੮੪. 

ਮੇਰੋ ਸੂੰਦਰੁ ਕਹਹੁ ਮਿਲੈ ੭ ੫੨੭ 
`_ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ੧੩ ੧੧੬੯ 

ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੋਰੁ ਬਹੁ ਨਾਚੈ ੧੪ ੯੮੩ 
ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਜਗਜੀਵਨ __੭ _ ੯੫ 

___ ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ___੧੬ ੯੭੯ 
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ _ ੧੬ ੧੧੯੯ 
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ੮ ੧੭੨ 
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ੩ ੬੯੬ 
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਲੋਚ ਲਗੀ ੫ -੭੧੧ 
ਮੇਰੈ ਹਾਥਿ ਪਦਮੁ ਆਗਨਿ 9 ੧੩੬੨ 
ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਬਿਪਤਿ - ੧੧ ੩੪੫ 

ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ _ ੧੫ ੧੨੪੪ 
ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ੪ ੭੩੬ 

ਮੇਰੈ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ੧੨੭੭੬ 

ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ੧੯ ੮੬੧ 

. __ ਮੇਰਾਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ _ ੭ ੧੨੫੯ 

ਮੇਰਾ. ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਨ ੪ . ੨੩੩ 
ਮੇਰਾ ਹਰਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਜੈ ਆਇਆ . ੧੩ ੮8੪ 
ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁੰਦਰ ੪ ੫੬੧ 
ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ-ਕੀ ਮੈ ਬਾਤੋ ੧ ੬੧੬ 

_ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸਹੁ-ਮੈ 0: 4 
ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ _ ੧੬_ ੮੪੪ 
ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਤੁ ਮਿਲੈ ___੨ ` ੧੭੫ 
ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਵਣਿ ਆਈਆ ੪ ੮੪੫ 

੧੬੩ 

੧੫ ੧੧੬੫ 
੭3੨. 

੬ ੯ ੫੫੭ 
ਮੇਰਾ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਸੰਤ ਡੀਠ __੮ ੯੮੭ 
ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ ਇਕ ਬਣਤ ੧੭ ੧੦੬੪ 
ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ੪ _੧੬੩ 
ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁਟਿਲਤਾ _ ੯੩੪੫ 
ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣੂ ਨ ੯ ੧੧੮੪ 
ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ੧੭ ੭੨ 

ਮੇਰੇ ਗੋਬਿਦ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ _ ੧੬ ੬੦੭ 
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਹੋਆ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ੧੨ ੬੧੫ 

ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ੩ ੪੮੨ 

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ੬ ੯੦2 

ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ___ ੧੪ ੬੧੯ 
ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ੧੨ ੬੫੫ 

ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੁਖਦਾਈ _ ੧੧ _੯੧੫ 
ਮੇਰੈ ਗੁਰਿ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਉਤਾਰਿਆ _੧ ੧੨੧੮ 
ਮੇਰੋ ਗੁਰੁ ਰਖਵਾਰੋ ਮੀਤ ੧੨ ੬੧੮ 

ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ੧੩ ੪੦ 

ਮੇਰਾ ਘਰੁ ਬਨਿਆ ਬਨੁ ਤਾਲੂ __ ੩ . ੭੮੨ 
ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਨ ਚਲੈ ੧੧ ੧੧੯੫ 
ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁਧਿ ਸਿਉ ੧੫ ੧੧੯੪ 
ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੂ ਸਭੁ ੯ ੧੭੨ 

ਮੇਰੇ ਜੀਅੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ੫ ੪੩੯ 

ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨੁ ਨੈਨ. __੧੨ ੪੮੨ 
ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕੁਟ ਬਾਂਢਲਾ ੬ ੧੨੯੩ 

ਮੇਰੀਂ ਜਾਤਿ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਤਿ ੬ ੬੫੯ ` 
ਮੇਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ੧੮ ੧੧੯੪ 

ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ _੧੯ ̀ ੭੭੬ 
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰਾ ੧੩ ੧੦੦੫ 
ਮੇਰੈ ਨਾਕੂਰਿ ਇਹ ਬਣਤ ੧੩ ੧੦੬੬ 
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ੧੩ ੧੧੨ 

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਥਿ ਵਡਿਆਈਆ _੫ _੪੨੧ 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਥਿ ਵਡਾਈਆ __ ੭_ ੬੩੭ 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਥਿ ਵਡਿਆਂਈਆ _ ੬ ੧੦੧੨ ` 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ___ ੧੬ ੫੯੯ 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਲਿਪਤ __ ੪. ੧੩੨੪ 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਇਨਹੁ ___੧੬ ੧੩੨੩ 

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ੧੮ ੧੧੯੧ 



ਮੌਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੈ __ ੭7੧6 ਮੋਰਾ ਪੂ੍ਭ ਬਖਸੇ 



ਮੇਰਾ ਪੁਭੁ ਭਾਰਾ 

ਗਉੜੀ ੩ ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ੧੮ 

ਮਾਝ ੩ `ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ੨ 
ਮਾਰੂ ੧ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਨਿ ਸੇ ਊਜਲੇ __ ੧੨ 
ਬਸੰਤੁ ੩ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਉਲਿਆ ਸਦ ੫ 

ਮਾਝ ੩ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ੧੪ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗਿ ਘਣੌ ਅਤਿ __੧੮ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨਾਮਦੇਵ _ ਮੇਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗਵਿਆ ਸਰਬੇ ਠਾਈ _੧੮ 

ਆਸਾ ੧ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਏ ਤਾ ਕੋ ੨ 

ਮਾਰੂ ੩ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ੧ 
ਬਸੰਤੁ ੧ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ੧੯ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ੧ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਮੇਰਾ ਬੈਦੁ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ੩ 

ਮਾਝ ੪ ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ __ ੩ 
`ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਉ _ ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤੁ ਛਡਾਵੈ ੧੮ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮੇਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ _`_ ੧੩ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ _ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈ ਬਉਰਾ ੧੩ 

ਗਉੜੀ ੪ ___ ਮੇਰਾ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ੯ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੪ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਰੰ 

ਗੂਜਰੀ ੪ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾਂ ਮੋ ਕਉ ੧੬ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ _ ਮੇਰੇ ਭਰਮਿ ਭੂਲਉ ਮਤਿ ___ "੧੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ੍ਰਵਨੀ/ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ੭ 

ਗੂਜਰੀ ੪ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰ 
ਗੂਜਰੀ ੪ ਮੇਰੇ ਮੰਤ ਗੁਰਦੇਵ ੯ 

ਮਾਰੂ ੪ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ 9 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ੧੮ 

ਮਾਝ ੪ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ੧੩ 

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬਉਰੀ ਮੈ 2 

ਮਾਝ ੪ ਮੇਰਾ ਮਿਤੂ ਸਖਾ ਸੋ ੩ 

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਲੇ ਧੂਰਿ ੩ 

_ ਗੂਜਰੀ ੫ ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ੩ 

ਗੂਜਰੀ ੫ ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ __੧੦ 

ਗੋਂਡ ੪. ____ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ੯ 

ਗੋਂਡ ੪ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਿ ਹਰਿ __ ੧੧ 

ਗੋਂਡ ੪ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਿ ਜਗਦੀਸ _ ੬ 

ਆਸਾ ੪ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ੍ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪੂਰਿ ਰਹੀ _੧੨ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ੧੨ 

੧੫੭ 

੧੨੬ 

੧੦੧੨ 

੧੧੭੩ 

੧੧੧ 
੧੩੩੧ 

੧੩੫੦ 

੪੧੫ । 

੯੯੫ 

੧੧੬੯ 

੪੮੪ 

੬੧੮ 

੯੫ 

੧੨੫੨ 

੯੮੬ 

੮੫੫ 

੧੭੫ 

੪੧ 

੪੯੨ 

੮੫੫ | 
੮੨੦ 

੨੪੭ 
੧) ̀ 

੪੯੨ 

੯੯੬ 

੬੨੬ 

੯੪ 

੪੮੨ ̀ 

: 'ਇੰਪ 

_੬੯੪ 

੪੯੫ 

੧੦ 

੮੫੯ 

੮੫੯ 

੮੫੯ 

੩੬੮ 

4 

੭੫੯ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਦਿਨੁ ਧਿਆਇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਦਿਨੁ ਧਿਆਇ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਦਿਨ੍ਹੋਂ ਧਿਆਇ _ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਆਲਸੀਆਂ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕੈ ਹੀ ਪ੍ਰਿਅ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖੂਦਾਤਾ ਹਰਿ ਸੋਇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿੰਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਗ ਰੇਨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਰਹਹੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ 
` ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸਰਣਿ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਂਧ ਜਨਾਂ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਰਵਾਲ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁਰ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਭਿ ਸੁਖ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰਿ ਘਾਂਲ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵਹੁ ਅਲਖ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵਹੁ ਸੈ ਪ੍ਰਭ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਊਪਰਿ ਕੀਜੈ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਉਂ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਸੇਵਿਹੁ ਸੁਖਦਾਤਾ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਾਂਤਿ 
ਮੇਰੇਂ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਮੈਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨ 
'ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

੧4 

੧੫ 

੧੭ 
੧੬ 

੧੬ 

8੦, 

_੬ 

੧੭ 

੧੬ 

੧੨੬੪ 
੮੬੦ 

_੯੯੪ 

੧੨੦੧ 

੨੪੭ 

੬੯੭ 

੪੪ 

੧੨੦੯ 

੭੮੨ 

੪੨ 

੮੮੨ 

੫੦ 

੧੨੯੪ 

੧੧੩੨ 

੮੩੫ 

੬੧੧ 
੧੨੯੪ 

੧੩੩੫ 

੧੭੦ 

੧੨੧੨ 

੨੪੧ 

੨੧੨. 

੯੭੭ 

੧੭੦ 

੧੭੦ 

੮੬੦. 

੧੨੫੮ 

੪੩੧ 

੮੬੦ 

੭੩੨ 

੧੭੦ 

੧੧੧੮ 

੬੦੫ 

੪੫ 

87 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ _੧੬ ੧੨੯੫ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ੨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ੬ 
੧੩੩੬ 

੩੫ 



ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਗੁਣ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਜਪਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਿਤ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸਦਾ . 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸਭੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨਾਮੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੂ ਨਾਮੁ ̀ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਕਰਿ 

ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਕੋਉ ਅਸਥਾਨੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਹੇ ਰੋਸੁ ਕਰੀਜੈ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਨ ਸੁਣਿ ਹਰਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਗੁਪਤ ਹੀਰੁ ਹਰਿ . 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸਾਲਾਂਹਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸਬਦੀ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀਜੈ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਦਾ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਚੁਗ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਸਦ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ਆਏ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੇਤਿ ਸਚਾ 

ਮੇਰੋ ਮਨੂ ਜਤ ਕਤ ਤੁਝਹਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਅਹਿਨਿਸਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗੁਨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੁ ਜਪਿ ਹਰਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੁ ਜਪਿ ਜਗੰਨਾਥੇ 

੭ 

& ' ਵਿ 

੧੩ 

੧ 

੪੯ 

੩੨ 

੯੯੪ 

੧੨੧੦ 

੫੫੮ 

੧੨੧੪ 

੯੭੫. 
੬੩੯ 

੧੭੦ 

੯੭੫ 

੯੭੬ 

੯੭੬ | 

੧੩੨੦ ਹ 

੬੧੭ 

੯੭੯ 

੧੩੨੦ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੰਪਿ ਨਰਹੁਰ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ 

_ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਗਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਜਿ ਨਿੰਦਾ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਨੰਦ ਭਏ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਤਨੁ ਸਬਦਿ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ ਗੋਪਾਲਿ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਗਸਿ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮੁ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ 
ਮਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕਾ 

੧੩ 

੧੫ 

੧੫ 

੪ 

੧੬ 

ਇ। 

(ਅ 

੧੯ 
੫ 

੧੩ 

੧੪ 

੪. 

੫ 

ਵੱ 
੧੬ 

੧੧ 

੩ 

੪ 

੧੬ 

੬ 
੫ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹਰਿ ੧੧ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹਰਿ _੮ 
ਮੇਰਾ ਮਨੂੰ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ੧੯ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ੧੨ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਿਰਹੂ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੂਖ ਅਤਿ 

ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਤਨੁ ਮੋਹਿ ਲੀਆ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚਾ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲੀਨੁ ਭਇਆ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਾਸੈ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਡੜੀ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨਿ ਵੇਦਨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ਹਰਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅੰਸ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ _ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰਿ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਭਜੂ 

੧੯ 

੪ 

੧੦ 
੧ 

੧੪ 
੧੫ 
9 

੧੪ 
= 
8 

੧੬ 

੧ 
8 

ਮਰੋ ਮਨ ਨੂ 

੭੯੯ 

੫੦੧ 

੬੦੬ 

੬੯੮ 

੬੯੭ 

੬੦੬ 

੫੫੯ 
੨੯ 

੧੭੪ 

੧੨੦੧ 

੬੯੮ 

੪੪੯ 

੮੦੫ 

੧੭੩ 

੧੬੯ 

੪੪੯ 

੯੯੭ 

੬੯੮ 

੩੬੬ 

੧੭੪ 

੫੬੪ 

੧੭੫ 

੧੭੩ 

'੧੭੩ 

੪੪੯ 

੪੯੩ 

੪੯ 

੨੪੭ 

000 

੯੮੫ 

੨੧੧ 

੧੭੫ 

੯੪ 

8੦੫ . 

੧੦੦੭ 

੧੦੦੬ 

੧੦੦੭ 

੮੬੧ 



ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਿ ਟੇਕ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਧਰੇ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਰਿਆ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਨਿਤ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮਿ ਲਏ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ 

_ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ _ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਸਿਬੋ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ . 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭਿ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ 
ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ 
_ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮਿਸਟ ਲਗੇ ਪ੍ਰਿਅ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੰਦਰੀਆ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਹੀ 

ਮਰੈ ਮਨਿ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਤਿਗੁਰਿ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਤਿਗੁਰ 

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ 

ਮੇਰਾ ਮਨੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ 

_ ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਮਾਨਿਆ 
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ 
ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਿ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨ 

_ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਰਸਿ 

੮ ੧੦੮੦੭ 

੫ ੯੯੫ 

੧੩ ੯੯੫ 
੧੩ ੧੦੦੬ 

੧੦ ੧੭੦ 

੬ ੨੧੩ 

੧੦ ੧੩੦੩ 

੧੬ ੪੫੧ 

੧੨ ੪੬ 

੧੮ ੮੬੧ 

੧੧ ੧੨੦੪ 

੧੧ ੪੪੮ 

੭ ੨੪੭ 

੧੨. ੫੭੨ 

੧੩ ੯੮੫ 
੮ ੯੮੩ 

੧੪ ੭੩੧ 

੪ ੬੯੬ 

੧੫ ੧੩੩੬ 

ਹ' -ਹ€ 

੯ ੧੨੧੧ 

੬੦੫ 

੧੧ ੫੨੭ 
੨੪੮੩ 

੪ ੩੩੩ 

੪ ੫੭੨ 

੬ ੫੭੨ 

੧੩ ੪੩੬ 

੧੩ ੪੩੭ 

੧੦ ੪੩੭ 

੪੩੭ 

੭੬੬ 

_ ੭੬੬ 

੧੧੭੭ 

੧੧੧੮ 

੧੧੯੯ 

$ ੯੮੫ 

2 
੮ 
੬ 
2 
੯ ੧੨੯੫ 
੩ 

੧੬ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਿ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ 
ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਲਾਗਾ ਤੋਹਿ 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰਿ _ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਿਨਿ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ 
ਮਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਕੈ ਸੰਚੀ 
ਮਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਡੂਬੇ 
ਮਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮੂਠਉ 
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵਿਗੂਤਾ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ ਤਨੁ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ ਪਲੈ ਕਿਛੁ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਕਿਆ 

_ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਦਿਨੁ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਵਿਹਾਣੀ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੈ ਕਰਦੇ ਘਟਿ ਗਏ ` 

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਿ ਮੁਏ 

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਪਾਲੀਐ 

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਮੁਏ 

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਰੋਵੀਜੈ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਿ 

ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ 
ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੌਗੂ _. 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ 

_ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਸੰਤਾ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਆਰੋਗ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ 

੍ ਮੇਰੇ ਗਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰੁ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ-._ 

ਰੀ 

੧੧੦੧ 

੬੯੩ 

੧੦੦੪ ' 

_੩੮੦ 

੮੨੬ 
੩੬੨ 

੫੯ 

੪੨੮ 

੧੦੩੧ 

੪੭੯ 

੪੦੨ 

੧੦੪੯ 

੫੫੯ 

੧੪੧੭ 

_੭੬ 

੧੮੮ 
੯੩੬ 

੧੦੨੭ 
੧੦੦੪ 

` ੭੬੧ 

੩੩੪ 

੩੩੨ 

੩੪੬ 

੧੬੭ 

787 

੧੬੭ 

੧੬੮ 

` ੭੪੮ 

੭੩੫ 

੭8੯ 

੮੯੩ 

੭੫੦ 



ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਮੂਰਖ ੧ 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ੫ 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਗਾਇ ਸੰਤਾ ੫ 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਜਿਉ ੭ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਗਾਇ ਤੂੰ ੧੯ 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਗਇ ਤੁਧੁ ਚਿਤਿ ੯ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਗਾਇ ਮੁਝ ਤੇ ੧੫ 

ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉ ਹੇਤੁ ੨ 

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ੧ 
ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ੧ 
ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ੧੪ 

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੌਗੀਲੇ 8 

ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਨਿ _ ੧੦ 

ਮੇਲਹਿ ਤੁਝਹਿ ਰਜਾਇ ੯ 

ਮੇਲਤ ਚੁਨਤ ਖਿਨੁ " 

ਮੇਲੁ ਭਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ੧੨ 
ਮੇਲੂ ਭਇਆ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ _ ੮ 

ਮੇਲਿ ਲੀਓ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾੜੈ __੧੨ 

ਮੇਲਿ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ __ ੧੧ 
ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ੧੨ 

ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ __੧੮ 

ਮੈ ਪ੍ਰਿ ਨਦਰਿ ਕਰੀ ੧੬ 
ਮੈ ਓਲ੍ਗੀਆ ਓਲ੍ਗੀ ੩ 

ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤੂ ਦੀਜੈ ___` 8 

ਮੈ ਆਹੀ ਓੜਿ ਤੁਹਾਰਿ ੩ 

ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਤਰਿਬੇ ੧੭ 

ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕਾਂ __ ੧੧ 
ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ __ ੧੩ 
ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਖਸਮੁ ੧੦ 

੧੬੬ 

੭82 

੭੪੯. 

੭8੯ 

੭੪8੮. 

੭੪੮ 

੬੭੫ 

੭੩੧ 

੧੩੨੨ | 

: ੬0੮ 

੧੧੧੨ 

: _੧੪੩ 

੩੯੨ 

੭੫੨ 

੩੬੮ 

੧੨” ੯੩੨ 
੭੯੧ 

੬੮੧ 

੧੯੮ 

20੬ 

੭੫੯ 

੨੫੮ 

੫੬੧ 

੪੨੧ 

੯੫ 

੯੫ 

੭੬੩ 

੨੪੧ 

੮੭੩ 

੯੯੬ 

੭7੬ 

੮੪੪ 

੧੬੪ 

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

8੧੮ 

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ੧੨੭੨੭ 

_ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ੩ ੫੮ 
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਜੋਤਿ ੧੮ ੧੨੭੪ 

ਮੈ ਅਨਾਥੁ ਪ੍ਰਭ ਕਹਉ ੧੪ ੧੧੯੪ 
ਮੈ ਅਨਦਿਨੋ ਸਦ ਸਦ ਸਦਾ _ ੧੪ ੧੨੦੧ 

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿ ਦੇਖਿਆ _ ੪ __ ੧੪ 
ਮੇ ਅਵਗਣ ਭਰਪੂਰਿ ੧ _੫੬੧ 
ਮੈ ਅਵਗਣ ਮਨ ਮਾਹਿ ੬ ੧੧੮੯ 
ਮੈ ਅਵਰੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਧਿਆਨੁ __੧ ੮੪੪ 
ਮੈ ਅਵਰੂ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ੫ ੮੮੨ 
ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ੧੨ ੧੧੬੯ 

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ __੧੫ _ ੨੪ 

ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ੧੮ 

ਮੈ ਸਹੁ ਦਾਤਾਂ ਏਕੁ ਹੈ ੫ _੩੬੫ 

ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੂਖੁ ਪਾਇਆ ੧੭ ੭੩ 

ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ੯ ੭੩ 

ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ੩ ੭੫੯ 

ਮੈ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ੯ ੫੮੪ 

ਮੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੁ ੧ ੪੧੪ 

ਮੈ ਸਭਿ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ __ ੧੧ ੫੬੪ 

ਮੈ ਸਭੂ ਕਿਛੁ ਛੋਡਿ ੧੪ ੩੭੧ 

ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ __ ੧੫ ੫੬੪ 

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲਇਆ __੫ ੯੧ 

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ੮ ੮੩੩ 
ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਰ ਸੋਈ __੩ ੭੩੫ 

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ੧੩ - ੮੨ 

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ __੧੪ ੭੫੮ 
ਮੈ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ੪ 7੭੩੫ 
`ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜੇਹਾ ੧੮ ੧੧੨ 

_ ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ੨ ੧੭੫ 
ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ੨ _ ੬੪ 

ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਦਸਿ __੧੩ ੪੪੯ 

ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ __੩ ੮੮੨ 
ਮੈ ਹੁਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ _੧੮ _ ੮੧ 

ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਟੇਕ ਧਰ ੪ ੧੦੭੧ 
ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪਖੁ ੩ ੩੬੬ 
ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਰਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ _ ੪ _੯੯੬ 



ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫ 

`ਸੈ ਕੀ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਹੀ ਰ੍ 

ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕਬ ਹੀ 
ਮੈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਜੀ 

ਮੈ ਗੁਣ ਗਲਾ ਕੇ 

ਮੈ ਗੁਨ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ 

ਮੈ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿਆ ਆਪਣਾ 
ਮੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ 
ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ 

ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ 

ਮੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ 
` ਮੈ ਗਰਬ ਮੈ ਮਸਕੀਨ 
ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜਾ 

ਮੈ ਗਲਿ ਅਉਗਣ ਮੁਠੜੀ 

ਮੈਗਲਹਿ ਕਾਮੈ ਬੰਧੁ 
ਮੈਗਲ ਜਿਉ ਫਾਸਸਿ 
ਮੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ 

ਮੈਂ ਛੜਿਆ ਸਗਲ ਅਪਾਇਣੋ 
ਮੈ ਛਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ 
ਮੈਜੀ 
ਮੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਯੈ ਸੇਵੜੀ 
ਮੈ ਜੀਤਿਓ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ 
ਮੈ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹੈ ਤਾਂ 
ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹੈ ਤਾ 

_ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੈ 

ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉ ਖਾਈਐ 
ਮੈ ਤਉ ਮੋਲਿ ਮਹਗੀ 
ਮੈ ਤਕੀ ਓਟ ਸੰਤਾਹ 
ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ 

ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵਈ 
` ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਬੇਲੀ. 
ਮੇ ਤਾਣੂ ਦੀਬਾਣੁੰ ਤੂਹੈ ਮੇਰੇ 
ਮੈ ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ 
ਮੈ ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਝੂਰਿ ਮੁਈ 

੧੧੨੮ 

੫੬੧ 

੩੫੧ 

੧੨੫੩ 

੪੩੯ 

੬੫੭ 

੩੯੮ 

੭੫੯ 

੫੭੪ 

੨ 

ਰੀ 

੧੦੧੪ 

੮੩੮ 

੧੧੮੮ 

੧੦੯੮ 

੧੧੦੧ 

-੭੩ 

੬੯੪ 

੭੪ 

੨੨੪੧ 

੧੩੮੪ 

੫੮੫ 

੧੦੧੪ 

੯੪੩ 

੬੯੪ 

੨੪੦ 

੪੨੦ 

੬੧ 

੬, ਕਾ, 

੭੩੫ 

੭੯੮ 

੯੩੬ 

ਮੈ ਪ੍ਰਭਾ ਸਚੁ 

ਮੈ ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤੁ _ 
_ਮੈ ਤਾਂ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ 

`_ ਮੈ ਦਸਿਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਹੋ 
ਮੈ ਦੇਖਾਲਿਹੁ ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ 

___ ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ਅੰਤਰਿ 
` ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ਹਰਿ 
ਮੈ ਦਰਿ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ 

ਮੈ ਦਰਿ ਮਾਗਤੁ ਭੀਖਿਆ 
ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ 

ਮੈ ਧਨੁ ਦੀਜੈ ਹਰਿ 

ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੂ ਹੈ 
ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ 
ਮੈ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ 

ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਜਿਉ 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਆਹਿ 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੋ 

_ਮੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭੂ ਕਿਛੁ 
ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ 

ਮੈਨਦੰਤ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰਬਚਨੀ . 

ਮੈ ਨਿਧਰਿਆ ਧਰ ਏਕ 
ਮੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਾ ਹਾਰੁ ਕੰਠੇ 
ਮੈ ਨ ਮਰਊ ਮਰਿਬੋ 

੧ ੧੩੬੨ 

੮ ੩੫੪ 

੧੪ ੧੦੧੯੮ 

_ ੨ ੧੦੨੫ 
੩ ੭੫੩ 

੬ ੭੫੨ 

੧੧ ੭੨੧ 

੧੨੭੨੧ 

੧੦ 2੭24੧ 

੬ ੨੨੭ 

੧ ੫੮ 
੫ ੭੫੯ 

੧੫ _ ੪੬ 

` ੧੩ ੮੨ 

੫੨੨੭ 

੧੩ ੬੫੬ 

੧੯ ੩੩੬ 

੧੭ ੮੫੯੮ 

੧੬ ੬੫੬ 

੧੬ ੮੨੭ 

੧੯ ੨੪੪ 

੧੭ ੧੩੨੪ 

੧੧ ੪੨੧ 

੪ ੮੪੪ 

੧੬ - ੩੨੫ 

੧੮ ੧੨੦੯ 

੧੨ ੧੧੯੧ 
੧੫ ੧੪੨੯ 

੯ ੫੬੧ 

੬ ੩੯੭ 
੧ ੩੮੮ 

੨ ੧੧੦੨ 

੪ ੨੪੧ 
੬ ੫੩੪ 

੧੪ ੨੪ 

੨ ੫੯੧ 

੧੨ ੫੮੪ 

੯ ੫੮੪ .' 



ਮੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਪਾਇਆ 

ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ 
ਮੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੇ 
ਮੈ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਗਾਮੁ 

ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖਿਓ 
ਮੈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ 
ਮੈ ਬਿਗਰਿਓ ਬਿਗਰੈ ਮਤਿ 

ਮੈਂ ਬਿਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਤਿ 
ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ 
ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ 
ਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੇਖੇ 
ਮੈ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ . 
ਮੈ ਮਹਦੂਦੁ ਲਿਖਾਇਆ 
ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਗਰਬਿ 
ਮੈ ਮਨਿ ਰਾਉ ਘਣਾ 
ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰਿਓ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਹੁ ਭਾਵੈ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ 
ਮੈ ਮਨੂੰ ਤਨੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜੇਦਿਆ 
ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜਿ ਢੰਢੋਲਿਆ 

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰਭੂ 
' ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਮ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਰਾਗੁ ਹੈ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ 

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚ ਲਗੀ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤੇਰੀ ਟੇਕ 
ਮੈ ਮਨਿ ਵਡੀ ਆਸ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਹੈ 
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਆਸ 
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ 
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ 
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਿ ਕੀਜੈ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ 
ਮੈ ਮੈਲੋਂ ਊਜਲੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ਟੂ 

`ਮੈ ਮੇਲਹੂ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰਿ 

੧੯ ੫੬੦ 

੧੯ ੪੫੧ 

੧ ੧੧੬੪ 

੧ ੫੩੫ 

2 ੭੬੩ 

੧੪ ੮੫੫ 

੧੫ ੮੫੫ 

੧੩ ੩੯੬ 

੧੯ ` ੭੩ 

੧੪ _੯੪। 

੩ ੧੫੭।| 

੮ ੧੨੮੬ 

੯੬ ੨੪੨ 

੧੮ ੮੪੩ 

੧੪. ੭੩੧ 

੧੩ ੧੧੦੮ 

੪ ੪੩੬ 

੧੬ ੩੧੩ 

੨ ੯੯੭ 

੧੮ ੭੨ 

੧੩ ੮੩੬ 

` ੧੬ ੩੦੧ 

੩ 777 

੧੩ ੩੬੬ 

੧੫ _ ੩੯ 

੧੪ ੪੯੩ 
੮ ੮੦੨ 

੧੧ ੫੬੧ 
੯ ੧੩੧੯ 

੧ ੧੬੪ 

੧੮ ੧੬੩ 

੨ ੧੬੪ 
੧੦ ੬੧੨ 

੮ ੧੬੬ 

੧੫ ੧੧੭੦ 

੧੮ ੧੩੩੦ 

੩ ੧੭੪ 

੧੦੧੨ 

੭੬੩ 

੧੧੫੮ 
੧੧੫੮ 

੭੩੦ 

੧੨੨੪ 

੧੧੫੮ 

੮੦੮ 

੯੦੦ 

੧੨੯੩ 

੧੦੬੨ 

ਮਤਿ 

- ੧੨੧ 
੧੦੯੮ 

_ ੫੮੭ 

੧੩੬੦ 

੫੨੫ 

੧੨੧ 

੧੧੫੮ 

੨੦੦ 

੧੧੫੮ 

੧੨੧ 

੧੦੫੮ 

੧੧੧੩ 
੧੧੫੮ 
੧੧੫੮ 
੧੧੫੮ 
੧੧੫੮ 

- ੭੬੬ 

, ਦੱ 
੫੬੧ 

੧੭੫ 



`_ ਮੋਇਆ ਕਊ ਕਆ ਜਨ) ਰਾ 





ਮੈਂ ਕਉ ਘਾਲਿ ਜਾਰਿ ਭਾਵੈ 
ਮੋ ਕਉ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀਵਾਲਿ 
ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਬਿਸਾਰਿ 
ਮੋ ਕਉ ਤਾਰਿ ਲੇ ਰਾਮਾ 
ਮੋ ਕਉ ਦੇਹੁ ਦਾਨਾ 

ਮੈ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭ 
ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਜਿਵਾਲੇ 

ਮੋ ਕਉ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨ 
ਮੋ ਕਉ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਿਲੀਐ 

ਮੋ ਕਉਂ ਬਾਹ ਦੇਹਿ 

ਮੋ ਕਉ ਭਉਜਲੂ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿ 

੭ ੬੯੬ 

੧੧ ੧੧੯੪ 

੬ .ਇੰਕ੨ 

੧੪ ੧੨੯੨ 

੧੬ ੮੭੩ 

`_੧੪ ੧੦੦੫ | 
੧ ੮੧੧ 

੧੫ ੬੫੬ 

੧੨ ੮੮੧ 

੨ ੬੯੯ 

੪ ੧੧੯੬ 

੧੯ ੧੧੦੪ 

੧੨ ੬੫੭ 

੧੪ ੪੬੬ 

੧੧ ੧੦੧੭ 

੬ ੧੧੬੧ 

੮ ੧੦੦੯ 

੧੨੧੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ੫ _ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ੧੯ 
ਗਉਂੜੀ ਵਾਰ ੫ _ ਮੌਗਣਾ ਤ ਸਚੁ ਇਕੁ _ ੧੩ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ੭ 
ਮਾਰੂ ੪ ਮੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਹਰਿ ੨ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪ ___ ਮੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ _ ੧੧ 
ਕਲਿਆਨ ੪ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਰਿ __੧੭ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਕਲਿਆਣ ੧੯ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਮੰਗਲ ਸਾਜੁ ਭਇਆ ੧੪ 
ਧਨਾਸਰੀ ਸੈਣੂ ___ ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ੧੦ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ੧੬ 
ਸੂਹੀ ੧ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ ਨ 
ਕਾਨੜਾ ੫ ਮੰਗਲਚਾਰ ਚੋਜ ਆਨੰਦਾ ____ ੧੧ 
ਬਸੰਤੁ ੫ ਮੰਗਲੁ ਤਿਸ ਕੈ ਜਿਸੁ ੧੪ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਮੰਗਲੁ ਨਾਗ ਗਾਵਹਿ `੩ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੩ ਮੰਗਲਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ੭ 
ਸਾਰਗ ੫ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀਵਨ ਧਨ __੫ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤਿ ੧੩ 
ਮਾਝ ੫ ਮੰਘਿਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ੧੩ 
ਮਾਝ ੫ ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੋਹੰਦੀਆ ਇ 

_ ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ ਪ 
ਗਉੜੀ ੩ ਮੰਵਹੁ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਹਿ ਪਿਰਾ _ ੧੧ 
ਸੂਹੀ ੧ ਮੰਝ ਕੁਚਜੀ ਅੰਮਾਵਣਿ ੬ 

| ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਦਿਆ -੯ 
ਸੂਹੀ੩ ` ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਬਦਿ . ੬ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ . ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪੜਿ _੧੩ 
ਆਸਾਂ ੩ . ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ _ ੬ 
ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੨ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ੧ 
ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੫ _ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ __੧੭ 
ਵਡਹੰਸ ੧ “ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨ ਆਖਿ ਝਗੜਾ __ ੫ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਮੰਦਾ ਕੋ ਨ ਅਲਾਏ ੬ 
ਆਸਾਂ ਵਾਰ ੧ __ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ੧੯ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ` ੩ 
ਮਾਰੂ ੧ ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ੧੧ 
ਆਸਾਂ ੫ ਮੰਦਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ਹਾਂ ੧੬ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ __ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸਨੁ ਨਾਹਿ _੧੯ 

__ ਮਾਂ ਮੱਲ ਨ ਉਪਜ ਰੇ _੧੪ 

੧੨੩੮ 

੧੩੮੧ 

੫੬੬ 

੬੨੭ 

੪੭੦ 

੮੧੫ 

੯੯੧ - 

` ੪੧੦ 

੩੨੩ 

੧੩੨ 



੯੭੨ 
ਵਿ 

੧੬੬ 

੬੨੪ 

੫੩੩ 

੭੬੨ 

੧੧੪੧ 

੩੮੪ 

੪੭੮ 

੧੪੨੩ 

੧੫੦ 

੧੯ ੧੨੧੦ 
੯ ੧੩੫੭ 

੫੩੬ 

੬੫੬ 

੭੨੧ 

੩੪੨ 

੨੫੩ 

੨੫੯ 

੨੫੩ 

੨੫੩ 

੪੩੪ 

੨੫੩ _ 

ਰਾ 0 7 

=<੦ ੬ % 4 70 -%#/ ਭਨ ੨ 

੨੫੯ 

੨੫੨ 

੬ ੨੫੯ 

੭ ੨੫੯ 

੯ ੨੫੧ 

੧੨੩੧ 
੮ ੧੧੮੬ 

੪ ੨੫੯ 

੭੦੩ ` 

੧ ੭68 
੪ ੭26੦੪ 

੭੦੩ 

੭੦੩ 

੩ ੧੦੩੬ 

`੧੦4੭ 



ਗਸ਼ ਸਤ ਝੋਲ਼ਿ . ੯੭੨੧੭) _ਗੱਸ ਪ੍ਰੰਮ ਭਰੀ 



ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮਿਲੀ ਜੀਉ 

ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ 

ਰਸਿ ਭੋਗਣ ਅਤਿ ਰੂਪ.' 
ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ 

ਰਸ ਭਿੰਨਿਅੜੇ ਅਪੁਨੇ 

ਰਸੁ ਮਿਸੁ ਮੇਧੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ 
ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਹਰਿਆ ਸਦਾ 

ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਮਤਿ 

ਗਸਿ ਗਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਠਾਕੁਰ 
ਗਿ ਰਸਿ ਚੋਗ ਚ਼ੁਗਹਿ 

ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰਹਿ 

ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ 

ਰਸਿ ਰਸਿ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੂ 
ਰਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਨੰਤ ਬੀਠਲ 
ਰਹਿਓ ਅਚੇਤੁ ਨ ਚੇਤਿਓ 
ਰਹਉਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ 

ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਉ ਟੋਲਿ 

ਰਹਿਓ ਝਝੁਕਿ ਨਾਹੀ 
ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾਂ 

_ਰਹੈਂ ਅਤੀਤੂ ਅਪਰੰਪਰਿ 
ਰਹੈ ਅਤੀਤ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ 
ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਜਾਣੈ ਸਭੁ 
ਰਹੈ ਅਲਿਪਤੁ ਚਲਤੇ ਘਰਿ 

ਰਹਸੁ-ਕੀਅਉ ਸੁਰ ਦੇਵ 
ਰਹਸ ਰੰਗ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਕਾਈ 

ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਇਕ 

ਰਹਸੀ ਵੇਖਿ ਹਦੂਰਿ 
ਰਹਹਿ ਅਤੀਤ ਸਚੇ 
ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨ 

ਰਹੈ ਗਗਨ ਪੂਰਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ 
ਰਹੁਣ ਕਹਣ ਤੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ 

ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਹਿ 

ਰਹਤ ਉਪਾਧਿ ਸਮਾਧਿ ਸੂਖ 

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੂ ਅਵਰ 
ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਣ 

ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ ਹਰਿ ਦਰਸ ਲੀਣਾ 
ਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ 

ਰਹਿਤ ਬਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ 

੪ 

੬ ੪੨ 

੩. 503 

੧੦੦੯ 

੮੪੮ 

੯੩ 

੧੪੭ 

9੧੧ 

੬੮੦ 

੪ ੯੯੦ 

੫ ੧60 

੮ ੮੩੬ 

੩ ੬੯੯ 

੫ ੯੨੫ 

੬੩੩ 

੭੫੨ 

੧੩੯੫ 

੧ ੩੪੧ 

੪ ੧੧੨੬ 

੭ ੯੪੪ 

੧ ੧੦੪੧ 

੮੩੨ 

੧੪੦੯ 

੧੩੩੧ 

ਉ £੩੧ 

੨ ੭੬੪ 

੨੨੭ 

੯੩੮ 

$ ੯੦2 

੫ ੯੩੧ 

੧ ੭੪੦ 

੧੮ ੧੨੧੪ 

੭ ੨੬੯ 

੧੮ ੧੩੫੩ 

੪ ੧੩੫੫ 

੧੨ ੧੩੬੦ 

੧੦ ੧੨੧੭ 

੧੦੪੨ | 

ਸਿ 

੧੧੭੨ 

੩੪੦ 

੪੬7 

੭੨੪ 

੮੮੬ 

੪੮੪ 

੮੩੨ 

੩੪੧ 

੧੦੮੪ 

੨੨੪ 

੬੩ 

੯੪੫ 

੭੦੬ 

੩੮੨ 

" 046 

28੧ 

੫੭੮ 

੫੦੮ 

੬੮੫ 

੫੧੭ 

੧੨੮੨ 

੧੦੨੩ 

੫੭੧ 

96੯ 

੮੭੧ 

੮੧੬ 

੬੨੨ 

੧੪੦੧ 

੭੦੬ . 

੧੩੫੯ 

੭92 

੯੧੪ 

5੯2 

੯੩੬ 



ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪, ੩ 

ਹੋ 

ਦਿ ਅ& ੮ ੨੭ 4੭; ੧੭ 4੭ 

=੭ -<=ਟ 2 ੩ 

੧੨ 

੧੧੦੭ 

੧੧੬੪ 

੨੮੮ 
੧੧੨੩ 

੧੦੩੮ 
8੦6 

੧੪੧੨ 

੧੧੬੨ 

੮੦੭ [ 
੯੨੭ 

੧੧੮੦ 

੨੫੯ 

੯੩੧ 

੩੪੨ 

੪੮੮ 

੧੪੨੫ 

੧੩੨੯ 

੩੫੦ 

੧੦੫੩ 

੮੩ 

੮੯੨ 

੫੮੯ 

੯੫੪ 

੯੫੪ 

੮੮੩ 

੬੫੭ 

੯੫੪ 

੨੧੯ 

੬੯੬ 

` ੫੮੯ 

੬੧੪ 

੨੨੦ 

੧੨੨੬ | 

੨ ਰਲ 

੧੧੩]. 
_ 58 [` 

੫੨੪ 

੫੬੩ 

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਅਪਾਰਾ 

ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ 
ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਿ 

ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੂ ਕੀਮ 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿ ਨਾਮ 

_ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ 

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ 
ਰਤਨ੍_ਪਦਾਰਥੁ ਪਰਹਰਿ 

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਲਰਿ ਤਿਆਗੈ 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕ ਸਰਵਰਿ 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜੀਅਹਿ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜੀਅਹਿ 
ਰਤਨਾ ਪਾਰਖੁ ਸੋ ਧਣੀ 

ਰਤਨਾ ਪਾਰਖੁ ਜੋ ਹੋਵੈ 
ਰਤਨ ਬੀਚਾਰੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ 
ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ _ 
ਰਤਨੁ ਰਾਮੁ ਘਟ ਹੀ ਕੇ 

ਰਤਨੁ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ 
ਰਤਨੁ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ 
ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾਂ ਰ੍ 
ਰਤਨ ਵਿਗਾੜਿ ਵਿਗੋਏ 
ਰਤੁ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੈ ਉਪਰਿ 

ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ 
`_ਰਤਾ ਪੈਨਣੂ'ਮਨੂ ਰਤਾ 
ਰਤੇ ਰੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ 

ਰਥ ਨ ਅਸੂ ਨ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 
ਰਥੂ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ 
ਗਥਿ ਫਿਰੰਦੈ ਦੀਸਹਿ ਥਾਵ 

ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ 
ਰਬਾਖੁ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ 

੧੭ ੮੯੩ 

੩ ੧੦੧੭ 

੧੪ _ ੪੮ 

੮ ੧੨੮੪ 

੧੭ ੧੦੩੬ 

੧੫ ੮੮੦ 

੧੨ ੧੩੫ . 

੧੨ ੫੪੭ 

੮ ੨੬੭ 

੧੩ ੧੩੮੬ 

੧੫ ੨੧੭ 

੫ ੮੩੪ 

੬_ ੧੫੨ 

੩ ੧੨੯ 

੪ ੧੨੫੫ 

੧੮ ੧੧੩ 

੧੦ . ਡ? 

੧੧ ੯੬੦ 
੧੮. ੫੬੯ 

੨ ੫੭੦ 

੧੨੪੨੦ 
੧੦ ੫੮੯ 

_੬ ੯੬੫੬ 
੧੬ ੪੪੨ 

੧ 296੩ 

੧ ੬੦੮ 

੧੩ ੧੩੨੩ 
੨ ੧੮੬ 

੧੫ ੩੬੦ 

੪ ' ੧੪੨ ` 

੯ ੧੨੯੮੯ 

੧੪ ੧੬ 
. ੧੬ ੧੦੯੭ 

੨ ੧੩੮੮ 
੧੦ ੧੧੦੮ 
” ੧੨੫੭ 

੧੨ ੧੪੧. 
੧੧ 96੧ 





ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਰ ੭੨੫ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਜਰਗ 

ਤੁਖਾਰੀ ੧ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ੪ ੧੧੧੦ | ਆਸਾ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖਨਹਾਰੇ __੧੭ ੩੮੩ 
ਭੈਰਉ ੫ ਰਾਖਣਹਾਰੂ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ੪ ੧੧੪੭ | ਗਉੜੀ ੫ ਰਾਖਿ ਲੇਇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖਨਹਾਰਾ __੧੧ ੧੯੨ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ੧੬ ੮੧੭ | ਆਸਾ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਰਖਣਹਾਰੈ ੯੪੬੦ 
ਆਸਾ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਰਾਖੈ ੧੯ ੩੯੮ | ਸੂਹੀ ੫ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਇਹੁ ਬਿਖਈ ੧੭ .੭੪੫ ' 
ਮਲਾਰ ੫ _____ ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨ __ ੪ ੧੨੭੧ | ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ _ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ _- ੧੨ _੮੫੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮੂਾਰਿ ਜਨਾ ੯ ੯੧੩ | ਬਸੰਤੁ੫ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ੩ ੧੧੯੩ 

ਮਲਾਰ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ___੫ ੧੨੬੮ | ਸਾਰਗ ੫ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ੬ ੧੨੨੨ 
ਗਉੜੀ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ੧੭ ੧੭੭ | ਸੋਰਠਿ ੫ ਰਾਖਿ ਲੇਹੂ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰਾ _੧੨ ੬੦੮ 

ਭੈਰਉ ੫ `__ਰਾਖਨਹਾਰ ਗੋਵਿਦ ਗੁਰ ੧੦ ੧੧੪੯ | ਗਉੜੀ ੫ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਨਿਰਗੁਨ ੮ ੨੫੯ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ____ ੧੬ ੮੯੪ | ਗਉੜੀ ੫ ਫਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ੧੨੨੦੭ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰ ਨਿਦਾਨ _. ____ ੧੩ ੮੯੬੫ | ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ੫ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ____੨ ੫੨੩ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰ ਨਿਦਾਨ ੧੭ ੮੯੬ | ਸਾਰਗ ੫ _.__ ਰਾਖਿ ਲੇਹੂ ਪ੍ਰਭ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਦਾਤੇ __੩ ੧੨੨੪ 

ਆਸਾ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ੫੪੫੮ | ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ___੧੩ _ 8੪੭ 

ਸੋਰਠਿ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਖਿਓ ਬਾਰਿਕੁ ੩ ੬੧੯ | ਸੋਰਠਿ ੫ ____ ਰਖਿ ਲੈਹੁ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੰ ੧੧ ੬੧੯ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ੧੦ ੮੧੭ | ਸੂਹੀ ੫ _ਗਖਿ ਲੇਹੁ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ _੧ _ ੭੪੧ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਭਏ . ੧੩ _੮੧੧ | ਭੈਰਉ ੫ _- __ ਰਖਿ ਲੀਨੋ ਸਭੂ ਜਨ ਕਾ ੧ ੧੧੪੫ 
ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਰਾਖਹੁ ਆਪਿ ੯ ੮੯੦ | ਰਾਗਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗਿ ਪੰਚ ੧੯ ੧੪੨੯ 

ਗਉੜੀ ੫ ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਖਿ ਲੇਇ ੧੨ ੧੮੩ ! ਆਸਾ ੧ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇ ਕਹਾਵਹਿ ੧੫ ੪੧੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੂਸਰ ਨਹੀ ਕੋਇ __੫ _੮੯੮ | ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ੪, ੩ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਬਦਿ ਸੋਹਣੇ ੬ ੮੪੯ 
ਸੋਰਠਿ ੫ ਰਖੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ੩ ੬੩੧ | ਸਲੋਕ ੪ ਰਾਗੁ ਨਾਦੁ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ੧੮ ੧੪੨੩ 
ਗਉੜੀ ੫ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੈ ਕਰਤਾਰਿ ੧੮ ੧੯੯ | ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ 8, ੩ ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋਡਿ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ __੬ ੮੪੯ 

ਗਉੜੀ ੫ ਰਖੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ੧੮ ੨੦੫ | ਆਸਾਂ੧ ਰਾਗੁ ਨਾਦੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ੧੧ ੩੫੦ 

ਗਉੜੀ ੫ ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪੁਨੇ ੮ ੨੭੦ | ਸਲੋਕ ੪ __ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ ੧੮ ੧੪੨੩ 
ਆਸਾ ੫ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ੭ ੩੭੮ | ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ ਰਾਗਿ ਨਾਦਿ ਮਨੁ ਦੂਜੈ ਭਾਇ __੭ ੧੩੪੨ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ___੧੪ ੮੯੨ | ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਉ __ ਰਾਂਗਨਿ ਰਾਂਗਉ ਸੀਵਨਿ ੧੪ ੪੮੫ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ _ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਬੀਨੂਲਾ ੧੮ ੮੫੫ | ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ___ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਭਿੰਡ ਹੋਇ ੧੯ ੬੫੪ 
ਸਾਰਗ ੫ ____ ਰਖੁ ਗੁਖੁ ਰਖੁ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ___ ੫ ੧੨੧੧ [ ਆਸਾਂ ੧ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆ ੧੧ ੩੫੧ 
ਨਟ ੪ ਰਖੁ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ੧੮ ੯੮੩ । ਰਾਮਕਲੀ ੩ ___ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ __ ੩ ੯੧੭ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ___ ਰਖਿ ਲੀਆਂ ਅਪਨਾ ਸੇਵਕੋ __ ੧੬੮੧੮ | ਸਿਰੰਰਗੂ ਵਾਰ ੪, ੩ ਰਾਗਾ ਵਿਚਿ ਸ੍ਰੀਰਗੂ ਹੈ ੨ ੯੩ . 
ਗਉੜੀ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ੧੨੧੯੦ | ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਰਾਚਹੁ ਨਾਥ ਹੀ ਸਹਾਈ ੧੦ ੮੩੦ ` 

` ਗੋਂਡ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ __ ੧੧ ੮੬੬ | ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਚਿ ਰਹਿਓ ਤੂੰ-ਸ਼ੰਗਿ ਸੁਪਨਾ _ ੧੯ ੮੮੯ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਅਪਨੌ ਗੁਰਿ ੧੪ ੧੩੪੭ | ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ __ ਰਾਚਿ ਰਹਿਓ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ੧੭ `੫੨੯ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਅਪਨੇ ਜਨ ੨ ੮੨੧ | ਗਉੜੀ ੫ ___ ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ੧੯੨੫੧ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ _ਗਾਖਿ ਲੋਇ ਸਾਹਿਬੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ _੧੩ _ ੬੭੬ | ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ੪ ੩ _ਰਾਜੇ ਓਇ ਨ.ਆਖੀਅਹਿ ੮ ੫੯੦ 
__ ਮਾਝ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ __੫ _੧੦੫ | ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ _ ਰਾਜੇ ਇੰਦੂ ਸਮੰਸਰਿ ਗ੍ਰਿਹ ਆਸਨ ੯ ੬੫੮ 
_ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣ ੧੦ ੮੨੭ | ਮਾਰੁ ੫ ਰਾਜਸੁ ਸਾਤਕੁ ਤਾਮਸੁ ਡਰਪਹਿ _ ੧ ੯੯੯ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ੫ ਗਾਖਿ ਲੀਏ ਤਿਨਿ ਰਖ਼ਨਹਾਰਿ _੧੮ _ ੮੧੯ | ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ __ ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ____ ੭ ੧੨੮੮ 

ਰਾਮਕਲੀ ੫ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਭਗਤ ਜਨਾ __੫ _੯੨੬ | ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ _ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ (੧੧ 202 



ਰਾਜਸ ਤਾਸ ਸਤ 

ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ 

ਭੈਰਉ ੫ 
ਆਸਾ ੫ 

ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ੫ 

ਮਾਰੁ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

_ ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ੪, ੧ 

ਸਵਈਏ ੪, ਨਲ 
ਸਵਈਏ ੧, ਕਲ੍ਹ 
ਧਨਾਸਰੀ ੫ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਧਨਾਸਰੀ ੫ 

ਮਲਾਰ ੫ 

ਮਾਰੂ ੧ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ੫ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਗਉੜੀ ੧ 

ਕਾਨੜਾ ੫ 

ਮਾਰੂ ੧ 

- ਆਸਾਂ ੧ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ੫ 

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ. 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ 

ਆਸਾ ੫ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 
ਗਉੜੀ ੧ 

ਆਸਾ ੫ 

ਗੁਜਰੀ ੫ 

ਸੋਰਠਿ ੫ 

ਆਸਾ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ 
ਸਾਰਗ ੫ 

ਬਸੰਤੁ੧ _ 

ਰਾਜਾ ਸ੍ਰਮ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ 
ਰਾਜੁ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਹੀ 

ਰਾਜੁ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ 

ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ 

ਰਾਜੂ ਕਮਾਇ ਕਰੀ ਜਿਨਿ 

ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੇ ਦਹ ਦਿਸ 

ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ 

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਪਤੁ ਦੀਅਨੁ 
ਰਾਜੂ ਜੋਗੁ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ 
ਰਾਜਾ ਜਾਨੈ ਸਗਲ ਰਾਜੂ 
ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤੀ 

ਰਾਜੂ ਜੋਬਨੁ ਅਵਧ 
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ 
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰਿ 
ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤਿ 
ਰਾਜਾ ਤਖਤਿ ਟਿਕੈ ਗੁਣੀ 
ਰਾਜੋ ਤ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਰਚਲੂ 

ਰਾਜੰ ਤ ਮਾਨੈ ਅਭਿਮਾਨੰ 

ਰਾਜੂ ਤੇਰਾ ਕਬਹੂ ਨ 

ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਸੋਭ 
ਰਾਜ ਧਨੁ ਪਰਵਾਰੂ ਮੇਰੈ 
ਰਾਜੇ ਧਰਮੁ ਕਰਹਿ 

ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ 
ਰਾਜਨ ਕਿਉ ਸੋਇਆ 

ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਂਰੈ ਆਵੈ _ 

ਰਾਜੂ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ 
ਰਾਜਨ ਜੋਗੁ ਕਰਿ ਹਾਂ 

ਰਾਜਨ ਜਾਣਹਿ ਆਪਣਾ 
ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਿ ਪਰਮ ਗਤਿ 
ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ ̀  
ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ 
ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ 

ਰਾਜਨਿ ਰਾਜਿ ਸਦਾ 
ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਹਿਤਕਾਰਿ 
ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰਿ ਮਾਰੈ . 

___ ਰਾਜ ਬਿਨਾਸੀ ਤਾਮ ਬਿਨਾਸੀ _ 

,_ ਜਹਾਂ ਵਾਲ ਨਗਰ ਜਾਰੀ" 

੧੨੫੨ 

੧੧੪੧ 

8੦07 

20੮ 

੧੦੦੪ 

੧੭੬ 

੧੨੪੦ 

੧੩੯੯ 

੧੩੯੦ 

੬੭੯. 

੧੩੪੪ 

੨੦੭ 

੨੧੧ 

੬੮੩ 

੧੨੬੭ 

੯੯੨ 

੫੬੭ 

੧੩੫੫ 

੫੬੭ 
੨੨੧ 

੧੩੦੪ 

੧੦੨੪ 

੩੫੦ 

੫੪੮ 

੧੧੦੫ 

੫੩੪ 

੪੦੯ 

-੫੭ 

੨੨੬ 

੪੮੬ 

੫੦੨੭ 

੬੧੩ 

੩੫੨ 

੯੩੧ 

੮੫੫ 

੧੨੦੪ 

੧੧੭੧ |, 

ਰਾਜ ਭੁਇਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ 

ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਰੁ ਛਤੂ ਸਿੰਘਾਸਨ 

ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ 

ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਿਤੈ ਗੰਢੁ ਪਾਇ 

ਰਾਜੂ ਮਾਲੁ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ 

ਰਾਜ ਮਾਲ ਸਾਦਨ 

ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ 

ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਿਹ 

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ 
ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ 

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਖੁਸੀਆ 

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਧਨ ਜੋਬਨਾ 

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ 

ਰਾਜੂ ਮਾਲੂ ਜੰਜਾਲੂ 
ਰਾਜੂ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਸਭੁ 
ਰਾਜੂ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਤਨੁ 
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਝੂਠੀ ਸਭ 
ਰਾਜ ਮਾਲੁ ਰੂਪੂ ਜਾਤਿ ਜੋਬਨੁ 
ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ 

ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਕਰੈ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ 

ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਦੋਊ ਮਿਲਿ 

ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ 

ਰਾਜਿ ਰੰਗੁ ਮਾਲਿ ਰੰਗੁ 

ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਭਿ ਕੂਰ 
ਰਾਜੰ ਰੰਗੀ ਰੂਪੰ ਮਾਲ. 

ਰਾਜਾ ਗਾਜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ 

ਰਾਜੂ ਰੂਪੁ ਝੂਠਾ ਦਿਨ ਚਾਰਿ 
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੂਰੀ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣਾਇ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ 
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੋਰਾ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮੁ ਮਉਲਿਆ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮੁ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ 

ਰਾਜੇ ਰਯਤਿ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਇ 

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ 

੧ 

੧ 

੩ 

੧੧ 

੬ 

੧੩ 

੧੬ 

੧੭ 

੧੬ 

੧੫ 

੪ 

੪ 
੫ 

੧੪ 

੨ 

੧੮ 
੪੨ 

੧੪ 

੫ 

੧੪ 
੧ 

੧੬ 

੧੧ 

੧੩ 
੧੮ 

੧੫ 

੨ 
੧੫ 

੧੩ 

੧੭ 
੫ 

ਚ 

੭ 

੧੫ 

੧੫ 

੧੧ 

੧੬ 

੧੦ 

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ 

੬੫੮ 

੪੭7 

੨੮੪ 

੧੪੩ 

੭੧੩ 

੧੧੩੭ 

209 

੩੭੯ 

੩੭੩ 

੮੧੧ 

੩੨੩ 

੮੧੦ 

੧੮੭ 

੩੯੮ 

੧੨੫੭ 

੬੮੦ 

੧੧੫੫ 

੧੨੮੮ 

੯੩੧ 

੪੯੯ 

੩੨੫ 

੨੮੮ 

੧੪੨ 

ਦਿ 

੧੦੧੫ 

੧੪੮ 

੭੯੬ 

੯੨ 

੮੯੯ 

੪੮੬ 

੪੭੭ 

੧੧੦੫ 

੩੩੯ 

੧੧੫੯ 

੧੧੯੩ 

੧੨੬੮ 

੧੪੧ 

੩੮੫ 



ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ 

ਰਾਂਡ ਨ ਬੈਸਈ ਪ੍ਰਭ 

ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਸਭੈ ਕੋਊ ਚਾਲੈ 
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕੋ ਰਹੈ 
ਰਾਣਾ ਰਾਉਂ ਰਾਜ ਭਏ ਰੌਕ 

ਰਾਤੀ ਊਘੈ ਦਬਿਆ ਨਵੇ 
ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਡੇਹੁ ਨਾਨਕ 

ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ 
ਰਾਤੇ ਸਚਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ 
ਰਾਤੀ ਹੋਵਨਿ ਕਾਲੀਆ 

ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ 
ਰਤਿ ਕਾਰਣਿ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ 

ਰਾਤੀ ਕਾਲੁ ਘਟੈ ਦਿਨਿ 

ਰਾਮੁ ਸਿਮਰੁ ਪਛੁਤਾਹਿਗਾ ਰ 
ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ 

੬ ੬੪੨ 

੫੪੪ 

੮ ੧੨੦੦ 

੬ ੯੩੬ 

੫ ੧੨੩੫ 

੩੦੪ 

੮ ੧੪੨੨ 

੬ ੧੫੬ 

੯ ੧੧੭੨ 

੧੬ ੭੮੧੯ 

2 

੭੮7 

੧ ੧੨੮੭ 
੧੪ ੩੨੬ 

੭੫੨ 

੧੫੦ 

੯੪੮ 

੮ ੧੨੮੪ 

੫ ੮੩੯ 

੨ ੯੩੧ 

੧੩੭੬ 

੭ ੧੨੮੪ 

੨੫੯ 

੧੧ ਇੰ 

੧੧੦੩ 

੩੨੩ 

੬ 

੩੨੩ 

੭ ੧੨੦੨ 

੪੭੮ 

੧ 0੯ 

੧੪ ੭੧੮ 

੧੭ ੨੦੮ 

੯ ੧੩੬੭ 

_ ੧੧ ੧੩੭੨ 

੧ ੩੩੮ 

੬ ੧੧੦੬ 

੪ ੧੩੫੨ 

੩੨੩ 

ਰਮਚੰਦਿ ਮਾਰ਼ਓਂ ਅਹਿ 

ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ` 

ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਭੈ ਰਹਤ 
ਰਾਮ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਨਾ 

ਰਾਜ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 

ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ 

ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ 

ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਥਰ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ 

ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵਾਰੇ 

ਰਾਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਰ 
ਰਾਮ ਕੋਇ.ਨ ਕਿਸਹੀ ਕੇਰਾ 

ਰਮਕਲੀ ਵਰ ੩ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ 
ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ 
ਰਾਮ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ 

ਰਾਮ ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ 

ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ 
ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ 

ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਉ 
ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ 
ਰਾਮ ਕੋ ਨਿਰਤਿਕਾਰੀ 

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ 

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਰਵਿ ਰਹੇ 

ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਪੂਰਨ __- 
ਰਾਮ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ 

ਰਾਮ ਕਲਾ ਨਿਬਹੈ ਪਤਿ ਸਾਰੀ 
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਮੂ ਮਨਿ ਵਸਿਆ 

ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਦਾਸ ਕਾ ਸੰਨਾਹੁ 

ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ _ _ 

੧੨ 

੧੦ 

&, 

ਸੀ 

੧੩ 

02 #%. 6 ,% ਜੀ #% '%$ 

` ੬੯੨ 
੨੧੧:' 

੯੭੮ 
੧੬੯ 

੧੭੧ 

੧੩੨੬ 

੯੮੧ 

੯੮੧. 

੧੭੧ 

੯੭੩ 

"੯੪੮ 

੧੩੬੬ _ 

੧੧੬੫ 

੩੪੫ 

੮੯੫ 

_ ੧੯੪ 

੪੮੫ 

9੨ 

“੮੪ 

੯੬੯ 

੧੩੬੬ 

੨੦੨ 

੯੮੨ 

੮੭੯ 

੯੫੦ 

੮੬੮ 

੧੪੨੯ 

੩੪੫ 

੮੯੦ 

੨੧੮ 

੯੮੨ 

੮੮੨ 

੧੭੨ 

੧੩੨੪ 

੮੩੬ 
੧੭੧ 

੮੧੭ 

੯੪੨ 



ਗੂਜਰੀ ਵਰ ੫ 

628. | 

੧੧੦੩ 

੧੩੭੪ 

੧੩੦੯ 

ਮਤ 

੮੬੨ 

੮੮੧ 

੮੮੦ 

੮੬੫ 

੩੩੭ 

੧੦੩੮੦ 

੧੬੧ 

੪੧੬ 

੫੨੪ 

੯੭੫ 

੧੧੮੩ 

੮੬੯ 

੮੬੫ 

੩੨੯ 

੧੪੧੨ 

੧੬੯ 

੧੨੨੯ 

੯੨੩ 

੬੨੪ 

੬੨੫ 

੧੩8੦੦ 

੧੪੦੯ 

੧੩੧੨ 

੪੧੭ 

੨੨੫ 

੨੨੫ 

੧੦੮੨੭ 

੨੨੮ 

੧੧੨੪ 

੭੯੨ 

੧੧੯੫ 

੯੭੦ 

੧੩੪੨ 

ਗਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ੧੩ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਹਿਓ __ ੧੦ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਦੀਆ ੧੭ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ੧੩ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ੫ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ੧੭ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ 8 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ੯ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਕੁ ਤਿਲ ੧੨ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉਂ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰੋ _੭ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰਾ _ਦ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ੯ 

_ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨਿ ੧੦ 

ਗਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰਿ ੪ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ੫ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ___ ੧ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੂਨਿ ਰਸਨਾ ੧੪ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ੧੬ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੇ ੧੦ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾਂ _੧੦ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭ ਜਗ ਕਾ ੧੭ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿ ਤੂ ੧੯ 
ਗਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨੁ ੧੨ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ੫ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ੧੩ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਿ ਤੂ ੫ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੋਆ ਰਖਵਾਰਾ ੩ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ __ ੧੭ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ __ ੧੦ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਸ੍ਰਿਤ ੫ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਇ _੧੧ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ _ ੧੯ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਟੇਕ ਹੈ ੧੪ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ੭ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ 8 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਭੇਟੀਐ ੧੭ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ___ ੧੩ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਉਪਮਾ ਦੇਖਹੁ __ ੯ 

੪੫੮ 

੧੪੨੯ 

੮੧੯ 

੨੭੪ 

੨੯੩ 

੧੩੨੪ 

੪੪੪ 

੫੬੫ 

੧੩੮੦੮ 

੨੫੫ 

੬੧੪ 

੨੭੬ 

੨੫੩ 

` ੨੮੩ 

੧੦੮ 

_ ੧੦੩੦ 

੨੯੫ 

੧੧੩੨ 

੧੧੨੯ 

੭੩੧ 

੧੩੧੧ 

੮੮੫ 

੬੯੨ 

੯੦੫ 

੨੭੪ 

੩੬ 

੮੦੬ 

੮੩੩ 

੧੩੨੩ 

੧੮੫ 

੧੪੨੪ 

੮੬ 

੪੨੨ 

੧੮੫ 

੨੮੩ 

੧੩੦੮੮ 

੯੮੬ 

੧੨੦੨ ' 



ਰ9/ ਨਾਮ ਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਨ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਪਾਰਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਿਬੋ ਕਰੈ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਬੇੜਾ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੂੰ ਕਰਦੂ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੂਲਿ ਅਉਰੁ ਨ 

ਰਮ ਨਾਮੁ ਦੇ ਸਰਣਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਕੂ ਹੈ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰੁ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਪਵਿਤੁ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੂ ਸੰਗਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚਿਆਂ ̀ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚਿਆ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੂ ਸੰਚੀਐ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੂ ਸੰਚਵੈ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹੈ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੂ ਕਰਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ ਗੁਰ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਗਮਲੋ ਜੇ 

ਰਾਮ ਨਾਮ-ਧਨੂ ਪੂੰਜੀ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪੂਜੀ ਦੇਵਹੁ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੂ ਰਾਸਿ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਵਖਰੇ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਾਰਿ ਚੀਤ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਜਾਣਿਆ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਾ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤਿ ਜਪਿ. 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰਸਨ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ 

__ ਰਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਰੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰੇ ਸਭਿ 

ਰਮ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਜਗਤ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜਹੁ ਗਤਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬਿਨੁ ਸਾਂਤਿ ਨ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬਿਨੁ ਸਭੈ ਬਿਗੂਤੇ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਸੁਖੁ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਮਨੁ 

੭ ੧੧੬੫ 

੧੯ ੧੧੭੦ 

3 “੨੍ਓੰਜੇ 

੧ ੧੩੨੪ 

੧੯ ੧੦੨੯ 

੧੪ ੧੧੨੯ 

੧੯ ੧੦੩੧ 

੫ 8੪੭੦ 

੮ ੪੪੩ 

੨ ੪੧੬ 

_ ਨ ਭ੫੬ ' 

੧੬ ੮੧੬ 
੧੬ ੭2੦8 

੧ ੨੬੭ 

੬ ੧੩੧੧ 

੭ ੩੩੬ 

੧੮ ੬੨ 

੧੮ ੬੨ 

੪ ੪੪੪ 

੧੦ ੯੮੩ 

੧੦ ੪੨੨ 

੬ ੩੧੫ 

੧੪ ੧੨੭੨ 

੩ ੧੨੩੪ 

੫ ੧੧੩੩ 

੧੭ ੩੭੮ 

੭ ੨੦੦ 

੧੬ ੧੩੧੨ 

੧੦. ੧੯੯ 

2. ੯6੨ 

99੨ 

੪੪੩ 

੧੫ ੧੪੦੨ 

=ਹ ਹ 

'੧੨ ੯੮੩ 
੧੪ ੧੧੨੭ 

੮ ੬੫੪ 

੧੨ ੧੦੪੩ 

੧੭ ੪੧੪ 



ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਕਰਮੁ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੈਸੇ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੋ ਥਿਰੁ 
` ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਗਤਿ ਨਹੀ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਘਰੀਅ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਜੀਵਨੁ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਥਿਰੁ ਨਹੀ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਦੂਖੁ ਸਹੀਜੈ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥਾ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥੇ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਸੂਝੇ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ . 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮਿਥਿਆ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੂ ਯਾ ਸੰਕਟ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੌਤੁ ਹਿਰਦੈ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਧਾਰਾ 

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ 

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੂ ਬੇਧਿਆ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ 

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੂ ਲਾਗਿਆ 

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਣਿ ਵਸਾਏ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਅੰਤਰਿ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਸੂ ਚਾਖਿਆ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਿ ਰਹੈ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰਾਮ 

` ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰਾਮ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਰਸੀਆ 

੧੫ ੧੧੨੭ । 

੧੨੦੦ ੩ 

੭ ੯੦੫ 

੬ ੬੫੯ 

੯੦੫ 

੧੧ ੧੧੨੭ 

੧੮ ੧0੩੧ 

੧੮ ੧੨੦੫ 

- ੯ ੧੦੨੫ 

`੨ ੧੦੨੪ 

੬ ੪੩੭ 

੧੪ ੭੫ 

੧੦ ੪੯੧ 

੧੦ ੧੧੨੭ 

2 _ 0੬ 

੧੧ ੧੦੦੮ 

੮ ੪੪੪ 

੧੬ ੧੦੦੪ 

੪ _ ੬੨ 

੧੦ _ ੬੨ 

੩ ੪੪੪ 

੪ ੧ ੬੨੭ 

__? ੬੨੬ 
੧੩ ੮੩੪ 

੧੯ ੧੦੮੪ 

; _੧੪ ੧੧੦੩ 

੧੬ ੧੧੭੫ 

੪ ੮੦੦ 

੪ ੧੩੩੭ 

੧੦ ੮੪੩ 

ਰਮੁ ਬਡਾ ਕੇ ਰਾਮਹਿ 
ਰਾਮ ਬਡੇ ਮੈ ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ 

ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ 

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹੀਏ ਆਨਿ 
ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ 
ਰਾਮਾ ਭਗਤਹ ਚੇਤੀਅਲੇ 
ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ 

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ 

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਰਹੈ 
ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਮ ਕਾ ਭਉ 

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬੈਠੇ 

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬਿਨੁ 
ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨੈ 

ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ 

੧੩ 

ਨ, 

੧੦ 

ਲੀ, 

੧੨ 

੧੦ 

੧੬ 

ਦੈ 

੧੧ 

"ਇ 

੧੨ 

ਹਦ 

੧੨ 

੧੭ 

੧੨ 

੧੩ 

੧੩੧੪ 

੪੧੩ 

੪੫੯ 

੧੩੬੫ 

੬੬੮ 

੨੩੦ 

੧੩੬੮ 

੧੧੨੪ 

੧੧੭੨ 

੩੩੧ 

੪੮੩ 

€ਇ 

੩੨੭ 

੧੩੫੩ 

੧੧੬੦ 

੪੮੬ 

੮੬੫ 

੧੫੪ 

੩੫੪ 

੯੦੪ 

੩੨੭ 

੧੧੫੮ 

੬੯੫ 

੬੩੩ 



ਰਾਮ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਕਾਮਿ ਨ 

ਰਾਮ ਭਜੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ 

ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ 

ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ 
ਰਮ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਜਨ ਕਾਰੇ 
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਜਨ 

ਰਮ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਜਨ ਮੇਲਿ 

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਤਾਰਿ ਕਹਾਂ ਲੈ 

ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਹਰਿ ਸੇਤੀ 

ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ 

ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ 
ਰਾਮ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿਉਂ ਭਾਵਰਿ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ 
ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਹਿ ਬੈਦ 
ਰਾਮ ਰਜਾਇਣਿ ਅਨਦਿਨੁ 

੩ ੬੧੫ 

੫ ੧੨੨੭ 

੭ ੧੩੫੨ 

੧੬ ੧੩੨੫ 

੩ ` ੮੯੩ 

੧੫ ` ੮੮੧ 

੫ ੪੯੩ 

੮ ੬੧ 

੩ ੧੧੦੪ 
੧੬੯ 

੧੦ ੯੮੦ 

੧੧ ੧੬੯ 

੧੪ ੧੭੦ 

੨ ੪੯੮੨ 

੪ ੪੮੨ 

੧੩ ੬੫੯ 

੮ ੭੪੪ 

੧੮ ੪੧੫ 

੧੩ ੪੧੫ 

੧੪ ੧੯੮ 

੧੫ ੯੮੪ 

੧੧ _੩੯੯ 

੧੧੩੮ ̀  ੫ 

੭? ੧੯੮ 

੬ ੧੧੫੦ 

੪ ੩੨੫ 

੧ ੪੮੬ 

੩ ੩੨੬ 

੬ ੩੩੭ 

੫ ੧੧੮੩ 

੫ ੧੯੪ 

੬ ੧੬੯ 

੪ ੧੨੨੭ 

੧ ੧੧੫੮ 

੧੭ ੮੧7੭ 

੩ ੧੩੬੬ 

੯ ੧੩੪੯ 

੧੮ ੨੯੬ 

੧੯" ੭੪੩ 

੪ ੮੬੯ 

੭ ੫੦੩ 

੬ ੧੧੨੬ 

੨ ੧੯੪ 

੧` ੮੬੫ 

੧ ੧੧੫੧ 

੧ ੪੯੧ 

੭2 ੧੨੩੦ 

੧੭ ੫੨੧ 

੧੫ ੧੫੯ 

੧੦੮ ੫੫੫ 

੫ ੮੬੫ 

੩ ੧੯੬ 

੧੬ 2੭੪੩ 

੧੫ ੧੩੪੮ 

੧੪ ੪੯੮੧ 

੭? ੩੨੬ 

੬ ੧੨੦੨ 

੩ ੮੬੫ 

੬ ੪੪੪ 

੧੪ ੪੪੩ 

੩ ੪੪੩ 

੧੮ ੧੨੬੫ 

੧੨ ੧੧੮੨ 

ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ _੪ ੧੩੧੯ 
੪ ੮੬੫ 

੧੦ ੧੩੨੩ 

੩ ੮੬੫ 

੨ ੮੬੫ 

੩ ੮੮੫ 

੧: ਕੋਇ? 

੧੯ ੧੨੨੯ 

੧੫ ੩੨੬ 

੫ ੧੩੨੫ 

੧ ੮੬੫ 

੧੬ ੧੩੨੩ 

੧੬ ੪੪੩ 



ਨਾੰਤਿ ਸ਼ਰਦ ਅਡੰਬਰੋਂ 

ਸਵਈਏ ੩, ਕਲ੍ਹ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਅਕਹੀਉ ਸੋਇ 
ਰਿਦ ਬਸੰਤਿ ਭੈ ਭੀਤ ਦੂਤਹ 
ਰਿਦਿ ਬਿਗਾਸੁ ਜਾਗਿਓ 
ਰਿਦੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ 

ਰਿਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਸਾਰੰ 
ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਤਾ ਠੰਢਾ ਥੀਵੈ 

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸੁਧਾ ਰਸੁ 
ਰਿਧ ਸਿਧਿ ਸਭ ਭਗਤਾ ਚਰਣੀ 

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਹੈ _ 
ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਜਾ ਕਉ ਫੁਰੀ 

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਧਿ ਕਰ ਤਲ 
ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ 
ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਜਾ ਕੈ 

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ 
ਰਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ ਨ ਸਿਧਿ 

ਰਿਧਿ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗਿ ਜੁ 
ਰਿਧਿ ਬੁਧਿ ਸਿਧਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ 
ਰਿਧਿ ਬੁਧਿ ਸਿਧਿ ਸੁਰ ਗਿਆਨ 

ਰਿਧਿ ਬੁਧਿ ਸਿਧਿ ਗਿਆਨੁ 
ਰਿਧਿ ਬੁਧਿ ਸਿਧਿ ਗਿਆਨੁ 

ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ 

ਰੀ ਕਲਵਾਰਿ ਗਵਾਰਿ 

ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ 
ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ 
ਗੌਰੀ ਲਲੀ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ 

ਰੁਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧੁਲਾ ਕਿਉ 
ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਕਰਤੂਤਿ ਰਾਮੁ 
ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ 

ਰੁੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਏਕੈ 
ਰੁਣ ਝੁਣੌ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ 
ਰੁਤਿ ਆਈਲੇ ਸਰਸ 

ਰੁਤਿ ਸਿਸੀਅਰ ਸੀਤਲ 
ਰੁਤਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹ 

ਰੁਤਿ ਸਰਦ ਅਡੰਬਰੋ 

੨ ੧੩੯੪ _ 

੧੪ ੧੩੫੫ 

- ੫ ੧੩੯੨ 

੧੪ ੧੧੬੭ 

੩ ੧੨੯੩ 

੧੧ ੧੦੭੮ 

੯ ੮੪੬ 
੧੬ ੬੩੭ 

੧੮ ੫੯੩ 

੧੦ ੧੧੦੩ 

੫ ੫੩੬ 

੧੫ ੫੪੩ 

੧੩ ੧੦੧੭ 

੩ ੯੦੭ 

੧੨੮੯੪ 

੨ ੧੩੯੪ 

੩ ੭੧੯ 

ਜਰ €੬6 

੫ ੧੨੮੯ 

੯ ੧੦੩੮ 

੧੩ ੧੧੨੩ 

੧੧ ੫੩੭ 

੬ ੬੫੭ 

੧੪ ੪੩੪ 

੪ ੧੩੯ 

੧੬ ੧੩੯੪ 

੮ ੧੩੭੯ 

੪ ੩੩੪ 

੧੪ ੯੨੫ 

੯ ੧੧੬੮ 

:. ਰੂ. 

੧੮ ੯੨੭ 

੧੫ ੯੨੮ 



ਗਤਿ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲੀਆ ੭੩੩ ਰ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ 



ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ 
ਹੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ 
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵਿ ਤੂ ਪਰਹਿ 

ਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਜਹੁ 
ਰੇ ਮਨ ਕਉਨ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹੈ 
ਰੇ ਮਨ ਕਿਆ ਕਰਹਿ __ 

ਰੇ ਮਨ ਕਾਇ ਕਹਾ ਲਉ 

ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ 

ਰੇ ਮਨ ਟਹਲ ਹਰਿ ਸੂਖ ਸਾਰ 
ਜੇ ਮਨ ਡੀਗਿ ਨ ਡੋਲੀਐ 
ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਧਿਆਈਐ 

ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਭੀ ਹੋਹਿ ਦਾਸੁ 
ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਭੀ ਹਰਿ 
ਰੋ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਭਜੁ ਗੋਬਿੰਦ 
ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਖਿੰਚਿ 
ਰੇ ਮਨ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਹ 

ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮਹਿ 
ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ 

_ ਰੇ ਮਨ ਤਉ 

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਿ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੋਵਿਦ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ 
ਰੇ ਮਨੁ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ 
_ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਸੇਣਿ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪਿ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ 

ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ 
ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ 

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ 

ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ 
ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਚਾਲਹਿ 
ਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ 
ਰੇ ਮਨ ਵੜ ਬੀਜਣ ਨਾਉ 
ਰੇ ਮੂੜੇ ਆਨ ਕਾਹੇ ਕਤ 

` ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਹੋਫੈ 

੮ ੧੧੯੨ 

੧੧ ੧੩੫੨ 

੧ ੪੦੨ 

੪ ੮੨੩ 

੧੭ ੧੩੮੦ 
੮ ੯੮੬ 

੧੩ ੧੪੧੦ 

੧੬ ੭੦੪ 

੯ ੧੧੯੨ 
੭ ੧੧੯੨ 

੬ ੧੧੯੨ 

_੧੫ ੩੩੭ 

੧ ੨੫੨ 
੧੬ ੧੩੮੭ 
੬ ੬੦੯ 

੧੮ ੩੪੦ 
`_ ੧੧ ੨੮੨ 

੧੧ ੨੩੮ 

ਜ੍ਰੋਡ ਬੋ ਕ੮ 

੧੮ ੨੭੦ 

੧੩ 1੮ 

੧੪ ੧੮੭? 

'੧੫ ੯੮੭ 

੧੦ ੧੫੩ 

੧੪ ੧੩੮੮ 

੧੭ ੨੭੦. 

੧੨੬੩੧ 
੧੬ ੧੧੬੮ 
੪` ੪੦੨ 
੭ ੧੦੭੩ 

੧੧ ੧੦੦੨ 
੨ ੧੨੧੩ 
੨ ੧੦੧੭ 

ਅ 

ਹਸ 

ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕਉ ਤੂੰ ੧੧ 
ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ੬ 

ਰੇ ਲੈਪਟ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਅਭਾਖੰ ੧੮ 

ਰੋਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬੁਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ` ੪ 

ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੂ 

9੦੨ 
੨੫੨ 

੧੩੫੧ 

ਰੈਣਿ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿਆ ਪਤਿ ੩ ੧੧੧੦ 
ਰੈਣਿ ਅੰਧਾਰੀ ਕਾਰੀਆ ____ ੧੨ ੨੧੨ 
ਰੈਣਿ ਅੰਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ _ ੧੬ ੮੩੧ 
ਰੈਣਾਇਰ ਮਾਹਿ ਅਨੰਤੁ ਹੈ ੯ ੯੪੯ 

ਰੈਣਾਇਰ ਮਹਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ _ ੧੦ ੯੪੯ 
ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨਸੁ ੧੨੧੦੭ 

ਰੈਣਿ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਜੀਉ ੭ ੨੪੫ 
ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਜਲਿ ਮੁਈ ੧੫ ੫੧੦ 

_ ਰੈਣਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ _- _ ੧੯ ੩੭੫ 

ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ੧੭ ੧੫੬ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ੪ ੨੧੭ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ _ ੧੬ _੨੫੬ 
'ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਕਰ ਜੋੜਿ __ . ੧੨ ੫੨੦ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਕਰ ਜੋੜਿ _. ੧੭ ੩੯੮ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ੧੦ ੧੯੩ 

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ੧੦੭੫੮ 

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਜਪਉ ਹਰਿ ੪ ੮੯੩ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਤਿਸੁ ਸਦਾਂ ੧੦੫ 

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਦੁਇ ਸਾਖੀ ਆਏ _ ੩ ੧੦੬੧ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਦੁਇ ਸਦੇ ੧੭ ੧੧੭੭ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਦੁਇ ਦਾਈ ___੩ ੧੦੨੧ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਪਰਭਾਤਿ `੧੦ ੬੫੨ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਰਹੈ ੭ ੧੮੧ 

_ਰੈਣਿ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤੁ ੨ ੩੭੫ 
ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੂਤਾਣੀ ੮ ੧੩੪ 
ਰੈਨਿ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨੁ ਭੀ ੧੦ ੭੯੨ 
ਰੈਨਿ ਦਿਨਸੁ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ੯ ੧੩੪੧ 
ਰੈਨਿ ਦਿਨਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ੯ ੮੯੭ 

ਰੈਨਿ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੀ ੯ ੧੨੭੪ 

੫੦੫ 



ਰੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇਰੇ ਮਿਟਹਿ 
ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ 

ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੂਖ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ 

ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਦੁਖੁ ਵੰਡ 
ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਓਗੈ ਨਾਨਕ 

ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ 

ਰੋਗੀ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ 

` ਰੋਗ ਕਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ 
ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡਹੁ 

ਰੋਗੁ ਕਵਨੁ ਜਾਂ ਰਾਖੈ 
ਰੋਗੀ ਖਟ ਦਰਸਨ ਭੇਖਧਾਰੀ 

ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ 
ਰੋਗ ਗਏ ਸਗਲੇ ਸੁਖ ਪਾਏ 

- ਰੋਗ ਗਿਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ 
ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਹਿ ਆਪਣਾ 
ਰੋਗੁ ਜਾਇ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ 
ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸਬਦਿ 

_ ਰੋਗੁ ਦਾਰੂ ਦੋਵੈ ਬੁਝੈ 
ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ 
ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਨਾ 

ਰੋਗੇ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ 
ਰੋਗ ਬਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ 

ਰੋਗੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਕਾਟੈ 
ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ 

ਰੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਸਰੁਦ੍ਰਾ 

ਰੋਗੁ ਮਿਟੈ ਹਰਿ ਅਵਖਧੁ 
`ਰੋਗ਼ ਮਿਟੇ ਦੁਖੁ ਠਾਕਿ 

੧੯ ੧੧੪੦ 

੧੬ ੧੯੯ 

੬ ੧੧੮੯ 

੧ ੧੧੪੧ 

੧੨ ੧੧੫੩ 

੭?' ੪੧੬੮ 

੯ ੮੧੯ 

੧ ੮੨੦ 

੧੪ ੧੧੮੪ 

੮ ੨੮੮ 
੬ ੪੧੬ 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰੁ ੩, ੧ 

ਰੋਠੀਆ ਕਾਰਣਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ 

ਰੋਮਿ ਰੋਮ ਮਨਿ ਤਨਿ ਇਕ 

__ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਰਵਿਆਂ ਹਰਿ 

ਹਾ & 

02 ੭ 0 0 ੮੭ ਸਿਿ0ਮਮ7 ਮੈਂ 

ਅਘ <੬ 

-=> ੫) ੮੨੯ 7 

੧੩ 

੧੩ 

੧੫ 
ਆ 

੭ 

੧੪ 

੧੯ 

੧੭ 

੪੬੫ 

੧੨੪੭ 

੩੪੪ 

੮੩੬ 

੪੪੩ 

੧੧੪੪ 

੧੧੬੩ 

੧੩੬੫ 

_ ੯੫੪ 
੪੧੯ 

੫੮੦ 

੯੫੪ 

੫੮੪ 

੫੮੪ 

੫੭੯ 

੯੫੪ 

੫੮੩ 

੯੫੪ 

੫੭੯ 

. ੧੫ 

੯੫੪ 

੮੮੫ 

` ੩੮੯ 

੮੮੫ 

੧੧੪੫ _ 
੩੫੬ ̀ 

੫੮੧ 

੯੫੩ 

੮੨੮ 



ਰੰਕ ਰਾਉਂ ਜਾ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧, ੩ 

ਮਾਝ ਵਾਰ ੧ 

_ਰੰਕੁ ਰਾਉ ਜਾ ਕੈ ਏਕ 

ਰੰਗ ਸਿਉ ਨਿਤ ਰਲੀਆ 
ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ 

ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ 

ਰੰਗੇ ਕਾ ਕਿਆ ਰੰਗੀਐ 

ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਅਤਿ ਰਤੀ 

ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਹਰਿ ਰਸਿ ਭਾਏ 

ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ 

ਰੰਗੁ ਤਿਸੈ ਕਉ ਅਗਲਾ 

ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ 
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁਤੁ 

ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਬਿਧੀ 

ਰੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਲਾਲ ਭਏ ਹੈ 
ਰੰਗਿ ਨ ਰਾਤਾ ਰਸਿ ਨਹੀ 

ਰੰਗਿ ਨਾ ਰਾਤਾ ਰਸਿ ਨਹੀ ਮਾਤਾ 

ਰੌਗੂ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ _ 

ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਸਿਸਟਿ ਸਭ 

ਰੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਤੀ 
ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ _ 

ਰੰਗ ਰਸਾ ਜੈਸੇ 
ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨਹਿ 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ 
'ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ 

ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਰੰਗਨ ਕੇ ਰੰਗਾ 
ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਅਪਨੇ ਕੈ 

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਅਪੁਨੇ ਸੁਆਮੀ 
ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੈ ਤੁਧੁ 
ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੈ ਦਾਸ ਅਪਾਰੇ 

ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਨਚੈ ਨੰਗੁ 

੩੧੧ 

9੯੮ 

੧੧੧੨ 

੧੧੦੦ 

੪੯੬ 

੧੬ 

ਲਹੈ ਭਰਗਤ ਹੋਂਵੈ 

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰਬਾਣੁ ੩ ੩੨੨ 

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ੩ ੨੧੮ 
ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ੩ ੭੬੧ 

ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ੧੧ _ ੨੩ 

ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਰਵਹਿ ਸਿ ੯ ੧੧੬੮ 

ਰੰਗਿ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ੬ ੨੩੫ 

ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦਿ ੨੩੨੨ 
ਰੰਗਿ ਰਲੀਆ ਮਾਣਹੁ ਮੇਰੇ ੧੭ ੪੫੧ 

ਰੰਗਿ ਰਵਹੁ ਆਤਮੈ ਰਾਮ ੬ ੧੧੦੩ 
ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਲਾਲ ਦੇਵ __ ੪ ੧੧੮੦ 

ਰੰਗੀ ਲੇ ਜਿਹਬਾ ਹਰਿ ੧੧ ੧੧੬੩ 

ਰੰਝਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੱਭੈ ਸਾਹਿਬੁ __੩ _੭੨੨ 
ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨਿ ਨਿਰਮਿਤ ੧੩ ੧੩੮੭ 

ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ੧੫ ੫੮੩ 
ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਧੀਆ . ੧ ੧੨੪੩ 

ਲਉਕੀ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ੪ ੬੫੬ 

ਲਉ ਨਾੜੀ ਸੂਆ ਹੈ ੧੧ ੮੮੬ 
ਲਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਤਿਪਤਿ __੨ ੧੩੬੦ 
ਲਈਅਨਿ ਖਰੇ ਪਰਖਿ ੮ ੧੪੬ 

ਲਏ ਦਿਤੇ ਵਿਣੁ ਰਹੈ ੨੩੫੦ 
ਲਸਕਰੀਆ ਘਰ ਸੰਮਲੇ ੧੦ ੯੩੬ 

ਲਸਕਰ ਸਣੈ ਦਮਾਮਿਆ ੬ ੧੨੪੪ 
ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਕੀਆ ੩ ੩੯੨ 

ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ੧ ੧੭੬ 

ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ੧੯ ੭੦ 
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ੧੨ ੪੯੬ 

ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ੧੧ ੨੨੫ 
ਲਹਿਓ ਸਹਸਾ ਬੰਧਨ ਗੁਰਿ ੯ ੨੦੫ 

ਲਹਿਓ ਜਮ ਭਇਆਨਿ ਹਾਂ __੧੪ ੪੦੯ 

ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ੧੮ ੯੬੬ 

ਲਹਣੇ ਧਰਿਓਨੁ ਛਤੁ ਸਿਰਿ __੧੬ ੯੬੬ 

ਲਹਣੇ ਧਰਿਓਨੁ ਛਤੂ ਸਿਰਿ _ ੧੪ ੯੬੭ 
ਲਹਣੈ ਪੰਥੁ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ __੧੩ ੧੪੦੧ 
ਲਹਨੋ ਜਿਸੁ ਮਥਾਨਿ ਹਾਂ _`___ ੧੫ ੪੦੯ 

ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ੧੫੦ 





ਮਾਝ ਵਾਰ ੧, ੨ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 
ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 
ਆਸਾ ੧ 
`ਭਿਲੰਗ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩. 

ਆਸਾ ੫ 

ਰਮਕਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਸਲੋਕ ੧ 
ਮਾਰੂ ੧ 

-__ ਸੂਹੀ.ਵਾਰ ੩, ੧. _ਲਬੁ ਗੀ ਕੱ 

ਰੁਾਮਕੁਲੀ ੧ 

ਲਬਿ ਧੰਧੈ ਮਾਇਆ ੧੯ ੫੮੧ 

ਲਬਧੁੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ੧੩੫੯ 

ਲਬਧੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ੯ ੧੩੬੦ 

ਲਬਿ ਨ ਚਲਈ ਸਚਿ ਰਹੈ ___੧੦ ੧੪੮ 

ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ _੧੯ ੪੬੮ 

ਲਬੈ ਮਾਲੈ ਘੁਲਿ ਮਿਲਿ ੧੩ ੧੨੮੮ 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ੧੬ ੪੧੪ 

ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ __੯ ੭੨੨ 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ੧੭ ੯੧੮ 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅੰਹਕਾਰੂ ਤਜਿ ੧੮ ੯੧੮ 

ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਾਤਾ ੩ ੪੬6 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ ੧੧ ੯੬੯. 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਜੇ ਕੂੜੂ ਕਮਾਵੈ - _ ੧੮ ੧੪੧੧ 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਤਜਿ ਹੋਹੁ ਨਿਚਿੰਦਾ ੧੪. ੧੦੪੧ | 

ਲਬੁ ਲੋਭੂ ਪਰਜਾਲੀਐ `੬ ੭੯੦ 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਿਆਈਆ ੧੧ ੯੩੬ 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾਂ ਅਹੰਕਾਰੁ ੯ ੯੩੧ 

ਲਬਿ ਲੋਭਿ,ਮੁਹਤਾਜਿ ਵਿਗੂਤੇ- ੧੨ ੯੩੦. 

ਲਾਇ ਚਿਤੁ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ 

ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਨ ਆਪਨ 
ਲਾਇ ਬਿਰਹੁ ਭਗਵੰਤ ਸੰਗੇ 
ਲਾਇ ਲਏ ਲੜਿ ਦਾਸ ਜਨ 

ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾਂ 

ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਿਆਉ 

ਲਾਹਾ ਸਾਚੁ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਾ 
ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਸਤਿਸੰਗਤਿ _ 

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ 
ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ 

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ 

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੁ 

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਰੰਸੁ ਲੀਜੈ 

ਲਾਹੇ ਕਾਰਣਿ ਆਇਆ 
ਲਾਹਾ ਕਲਜੁਗਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ 
ਲਾਹਾ ਖਾਟਿ ਹੋਈਐ ਧਨਵੰਤਾ 
ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿ ਸੇ 

੧੫ ੫੯੫ 

੧੫ ੧੩੦੭ 

੮ ੮੪੮ 

੮ ੭੦੨ 

੧੬ _ ੫੬ 

੧ ੪੨੮ 

੧੦ ੯੩੩ 

੮ ੧੨੭੬ 

੧੬ ੩੦ 

੧੪੨੨ 

੧੮ ੩੦੦ 

੧੪ ੧੬੫ 

੧੧ ੫੬੮ 

੯ ੯੩੧ 

੯ ੧੨੬੨ 

੧੯ ੧੩੩੮ 

-_____੧੪ ੩੨੧ 

੧੫ ੧੨੮੫ 



ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ੨ ੩੬੯ 

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਰਿ ਹੈ ੬ ੧੦੦੯ 

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ-ਚਾਲਹੁ _੩ ੧੩੧੧ 

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਦੁਆਰਿ ੧੦ ੮੪੧ 

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੁ ੧੦ ੯੩੧ | 
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੂ __੮ ੯੩੧ 

ਲਾਹਾ ਪਰਥਾਏ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ੧੫` ੫੬੮ 

ਲਾਹਿ ਪਰਦਾ ਠਾਕੁਰੁ ੯੨੧੫ 

ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ੧੯੪੧੯ 
ਲਾਹਾ.ਭਗਤਿ ਸੂ ਸਾਰੂ ੮ ੧੪੫ 

ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ੩ ੨੬੧ 

ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਜਾ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ _੧੭ ੯੩੧ 
ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂ ੧੧ ੧੪੧੨ 

ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ___੧੦ ੧੪੧੨ 
ਲਾਹਾ ਲਾਭੂ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ _ ੧੯ ੫੬੯ 
ਲਾਖ ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਹਿ ਹਰਿ ਜ਼ ੧੮ ੫੪੨ 
ਲਾਖ ਅਹੇਰੀ ਏਕੁ ਜੀਉ ੬ ੧੩੬੭ 

ਲਾਖ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤੁ ੮੨੪੦ 

ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ _ ੪ ੨੦੨ 

ਲਾਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ ੩ ੨੧੧ 
ਲਾਖ ਕੋਟ ਖੁਸੀਆਂ ਰੰਗ _ ੬ ੧੦੧ 

ਲਾਖ ਕੋਟਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ _ ੫ ੪੯੭ 

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪ ੨੬੪ 

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਮਿਲੈ ੧੨੩੭੭ 
ਲਾਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ੧੮ _੭੮੦ 
ਲਾਖ ਜੋਗੀਸਰ ਕਰਤੇ ੧੧ ੫੬੨ 

ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੈ ਓਹੁ _੩ ੧੧੫੯ 
ਲਾਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪੁ ਹੀ ____ ੧੧ ੫੬੨ 
ਲਾਖ ਭੋਗੀਸਰ ਭੋਗਹਿ ੧੧ ੫੬੨ 
ਲਾਖ ਭਗਤ ਆਰਾਧਹਿ ___ ੮ ੩੯੭ 
ਲਾਖ ਭਗਤ ਜਾ ਕਉ ੧੦ ੫੬੨ 

ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖੰ ਕਈ ਕੋਰੈ __੧੯ ੧੩੦੧ 
ਲਾਗੀ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਨੈ ੧੭ ੩੨੭ 

- ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ -੬ 6 

ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ___੭ ੪੮੪ 
ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਮਰੰਮਕੀ _____ ੬ ੧੩੭੪। 
ਲਾਗਿ ਛੁਟੋ ਸਤਿਗੁਰ - ੭ ੩੯੨ 

_ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੂਇ ਗਿਰਿ ਪਰਿਆ ੧੯ ੧੩੭੪ 



ਲਿਵ ਧਾਤੂ ਦੁਇ 

ਲਾਲਰਿ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੈ 

ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ _੩ ੬੯3 

ਲਾਲਿ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ 

੫ 

ਲਾਲਚੁ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ੧੩ 

ਲਾਲਚੁ ਛੋਡਹੁ ਅੰਧਿਹੋ ੧੧ 

ਲਾਲਚ ਛੋਡਿ ਰਚਹੁ ਅਪਰੰਪਰਿ _ ੩ 
ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ੪ 

ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ (੦ 

ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ੮ 

ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੈ _ ੧੩ 
ਲਾਲਚ ਬਿਖੁ ਕਾਮ ੧੦ 

ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ _ ੭ 

ਲਾਲਚਿ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ੧੧ 

ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨਿ ੮ 

ਲਾਲੂ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ੧੬ 

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ ੬ 

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ੧ 

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ _ ੧੨ 

ਲਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਲਾਲ ___ ੧੭ 
ਲਾਲੇ ਨੋ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ਹੈ ੧੨ 

ਲਾਲ ਨਿਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ __ ੮ 
ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ੩ 
`ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ੧ 

ਲਾਲਨੁ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ੫ 

ਲਾਲ ਨਾਮ ਜਾ ਕੈ ਭਰੇ ੧ 
ਲਾਲਨੁ ਰਾਵਿਆਂ ਕਵਨ ਗਤੀ __੬ 

ਲਾਲਨੁ ਲਾਲੁ ਲਾਲੁ ਹੈ ਰੰਗਨੁ _੧੪ 
ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੁ ਅਖੋਟ ___੭ 

_ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣਿ ਕਾਮਣਿ __ ੬ 
ਲਾਲ ਭਏ ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ੩ 
ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਾ __ ੧੪ 
ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਪੂਰ੍ਨ ਪੁਰਖੁ __.__ ੬ 
ਲਾਲੂ ਰਗੀਲਾ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ __ ੬ 

ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ _ ੫ 
ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ੪ 
ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ੧੩ 

ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਤਿਸੁ ਪਾਲੈ ਪਰਿਆ _€ 
ਲਾਲ ਰਤਨ ਬਹੁ ਮਾਣਕੀ ੧੫ 

ਰੋ 

_ ੮੦੮ 

੩੨੧ 

੯੩ 

੪੧੯ 

੧੦੩੦ 

੨੬੧ 

੨੫੨ 

੧੧੨੪ 

੨੫੯ 

੪੮7 

੧੧੦੬ 

੯੦੬ 

੩੮੪ 

੮੩੪ 

੫੯ 

੩੯੪ 

੧੩੩੨ 

੧੨੧੪ 

੧੦੧੧ 

੨੨੫ 

੯੯੧ 

੭908 

੮੩੦ 

੮੬੩ 

੭੩੯ 

੧੩੨੩ 

੯੩੩ 

੩੫੯ 

੨੨੧ 

੧੯੪ 

੧੨੦੩ 

੭੩੮ 

੫੪ 

੭੫੨ 

੮੮੭ 

੯੩੬ 

੭੫੨ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ 8, ੧ 
ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਮਲਾਰ ਵਾਰ ੧ 

ਆਸਾਂ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

ਸਿਰੀਰਗੁ ਵਾਰ 8,੩ 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੫ 

ਮਾਝ ੧ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ ੪.੩ 

ਗਉੜੀ ੧ 

ਮਾਝ ੩ 

ਮਾਰੂ ੧ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧ 
ਆਸਾ ਵਾਰ ੧, ੨ 

ਵਡਹੰਸੁ ੧ 

ਰਾਮਕਲੀ ੧. ̀` 

ਗਉੜੀ ੫ 

ਆਸਾ ਵਾਰ ੧ 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ੪ 

ਰਾਮਕਲੀ ੩ 

ਸਿਰੈਰਗੂ ਵਾਰ 8,੩ 

ਲਾਲਿ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ 

ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ 

ਲਾਲੈ ਲਾਲਚੁ ਤਿਆਗਿਆ 

ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਤੂ 
ਲਾਲੇ ਵਿਚਿ ਗੁਣੁ ਕਿਛੁ ਨਹੀ 

_ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ 
ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤਬਾਰੁ 

_ਲਿੰਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ 
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